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 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

3العدد )2( ربيع 2019

- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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 محتويات العدد
 كلمة أولى:

 ٘ ............................................................... التؽّرب عن النص الروابً
  دراسات وأبحاث:

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا
 7 ........................................................................... عبد المجٌد لاسم

  ٌة )لتلوا الباشا( لـ خسرو الجاؾالسٌرة الذاتٌة فً روا
 ٘ٔ ....................................................................... كمال عبد الرحمن

الحالة الفلسطٌنٌّة  ــ الكتابة الؽرافٌتٌّة من النّموش الحجرٌّة إلى الجدران اإللكترونٌّة
 ـ  نموذجا  

 7ٕ ................................................................. فراس حج دمحم/ فلسطٌن
 لراءات نمدٌة

 "نمضت ؼزلها" للشاعر أحمد مصطفى سعٌد
 رومانسٌة عاشك وثورة متمرد

 3ٖ ..................................................................... محمود خضري ٌس
 حوار

 مع الروابٌة المصرٌة سهٌر المصادفة
 ٘ٗ ............................................................... حوار/ دمحم المذافً مسعود

  سٌرة مدٌنة:
 عفرٌن ربٌع دابم

 ٗ٘.................................................................................ولٌد بكر

 ابداعات ونصوص
 ممتل عصافٌر الظهٌرة

 2٘ .............................................................................. دمحم بالً دمحم

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

رئيس التحرير: حممد بيجو 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.
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مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

263

 محتويات العدد
 كلمة أولى:

 ٘ ............................................................... التؽّرب عن النص الروابً
  دراسات وأبحاث:

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا
 7 ........................................................................... عبد المجٌد لاسم

  ٌة )لتلوا الباشا( لـ خسرو الجاؾالسٌرة الذاتٌة فً روا
 ٘ٔ ....................................................................... كمال عبد الرحمن

الحالة الفلسطٌنٌّة  ــ الكتابة الؽرافٌتٌّة من النّموش الحجرٌّة إلى الجدران اإللكترونٌّة
 ـ  نموذجا  

 7ٕ ................................................................. فراس حج دمحم/ فلسطٌن
 لراءات نمدٌة

 "نمضت ؼزلها" للشاعر أحمد مصطفى سعٌد
 رومانسٌة عاشك وثورة متمرد

 3ٖ ..................................................................... محمود خضري ٌس
 حوار

 مع الروابٌة المصرٌة سهٌر المصادفة
 ٘ٗ ............................................................... حوار/ دمحم المذافً مسعود

  سٌرة مدٌنة:
 عفرٌن ربٌع دابم

 ٗ٘.................................................................................ولٌد بكر

 ابداعات ونصوص
 ممتل عصافٌر الظهٌرة

 2٘ .............................................................................. دمحم بالً دمحم

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

رئيس التحرير: حممد بيجو 

هيئة التحرير: 

إبراهيم خليل

جوان ترت 

ريرب هبون 

عبد اجمليد خلف

مريم متر

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
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ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 
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مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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 محتويات العدد
 كلمة أولى:
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هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

رئيس التحرير: حممد بيجو 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- عماد موسى
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.

ترسل اإلسهامات إلى المجلة على العنوان التالي:

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
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البريد اإللكتروني:
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 
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- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
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- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
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3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
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7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 
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مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 محتويات العدد
 كلمة أولى:

 ٘ ............................................................... التؽّرب عن النص الروابً
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 7 ........................................................................... عبد المجٌد لاسم
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 3ٖ ..................................................................... محمود خضري ٌس
 حوار
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هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

رئيس التحرير: حممد بيجو 

هيئة التحرير: 

إبراهيم خليل

جوان ترت 

ريرب هبون 

عبد اجمليد خلف

مريم متر

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.

ترسل اإلسهامات إلى المجلة على العنوان التالي:

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
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4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
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األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
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10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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 محتويات العدد
 كلمة أولى:
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  ٌة )لتلوا الباشا( لـ خسرو الجاؾالسٌرة الذاتٌة فً روا
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 3ٖ ..................................................................... محمود خضري ٌس
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هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

رئيس التحرير: حممد بيجو 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- عبد المجيد خلف 
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.

ترسل اإلسهامات إلى المجلة على العنوان التالي:

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

263
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 
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7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.
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ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.

ترسل اإلسهامات إلى المجلة على العنوان التالي:

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 
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مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.
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 الماص(. 
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, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

3العدد )2( ربيع 2019

ي كردستان« ي روج آفا�ي
اد مثق�ف

حت
تصدر عن »ا�

مريم متر

قامشلو

www.rojava.net

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

رئيس التحرير: حممد بيجو 

هيئة التحرير: 

إبراهيم خليل

جوان ترت 

ريرب هبون 

عبد اجمليد خلف

مريم متر

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.

ترسل اإلسهامات إلى المجلة على العنوان التالي:

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.
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مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.
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- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.
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رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
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بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 
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مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.
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8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

3العدد )2( ربيع 2019

- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
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 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 محتويات العدد
 كلمة أولى:

 ٘ ............................................................... التؽّرب عن النص الروابً
  دراسات وأبحاث:

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا
 7 ........................................................................... عبد المجٌد لاسم

  ٌة )لتلوا الباشا( لـ خسرو الجاؾالسٌرة الذاتٌة فً روا
 ٘ٔ ....................................................................... كمال عبد الرحمن

الحالة الفلسطٌنٌّة  ــ الكتابة الؽرافٌتٌّة من النّموش الحجرٌّة إلى الجدران اإللكترونٌّة
 ـ  نموذجا  

 7ٕ ................................................................. فراس حج دمحم/ فلسطٌن
 لراءات نمدٌة
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 3ٖ ..................................................................... محمود خضري ٌس
 حوار
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 ابداعات ونصوص
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 2٘ .............................................................................. دمحم بالً دمحم
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:

Desht.magazine@gmail.com 

رئيس التحرير: حممد بيجو 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

3العدد )2( ربيع 2019

ي كردستان« ي روج آفا�ي
اد مثق�ف

حت
تصدر عن »ا�

مريم متر

قامشلو

www.rojava.net

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 
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شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.
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األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.

ترسل اإلسهامات إلى المجلة على العنوان التالي:

هيئة التحرير:

- إبراهيم خليل

- عبد المجيد خلف 

- عماد موسى

- محمد بيجو

فصلية ثقافية
تصدر عن ”احتاد مثقفي روجآفايي كردستان“

العنوان:
سوريا - القامشلي - حيرّ السياحي 

 هاتف: 425134

البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com 

www.facebook.com/desht.magazine

شروط النشر في المجلة:

مجيع اآلراء الواردة يف اجمللة ال تعبرّ بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.

ويف  الثقافية،  واملفكرين  الكترّاب  مجيع  بإسهامات  ترحب  ثقافية  جملة  دشت  جملة   -

كافة جماالت الفكر واإلبداع يف جممل مسارب املعرفة اإلنسانية.

- تستقبل اجمللة املواد بأنواعها وتصنيفاتها األدبية كافة كـ)القصة واملقالة والدراسات( 

بكافة أنواعها.

- يفضل أن يرتاوح حجم املقال بني 007- 0021 كلمة. والدراسة بني 0052- 0053 

كلمة.

- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 

مكان الطباعة وتارخيها- رقم الطبعة، رقم الصفحة، اسم املرتجم يف حال إذا كان الكتاب 

مرتمجا، واحملقق إذا كان حمققا.

- ترسل اإلسهامات إىل اجمللة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- مجيع اآلراء واملواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي اجمللة.

- ال تلتزم اجمللة بإصدار أية مادة تراها غري قابلة للنشر، وهلا سياستها ورؤيتها يف ذلك.

ترسل اإلسهامات إىل اجمللة على العنوان التالي: 

  البيد اإللكرتوني:
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,
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 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
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 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -
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, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
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10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
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الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
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يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
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7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 
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الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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- دشت مجلة ثقافية ترحب بإسهامات جميع الكتّاب والمفكرين الثقافية.
- تستقبل المجلة المواد األدبية كافة كـ)القصة والمقالة والدراسات( بكافة أنواعها.

- يفضل أن يتراوح حجم المقال بين 700 - 1200 كلمة. والدراسة بين 2500 - 3500
كلمة.

- يراعى في ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم المؤلف- عنوان الكتاب-
إذا كان  المترجم في حال  اسم  الصفحة،  الطبعة، رقم  الطباعة وتاريخها- رقم  رمكان 

الكتاب مترجما، والمحقق إذا كان محققا.
- ترسل اإلسهامات إلى المجلة منضدة على الكمبيوتر، ومراجعة ومدققة من قبل كاتبها.

- جميع اآلراء والمواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ال تلتزم المجلة بإصدار أية مادة تراها غير قابلة للنشر، ولها سياستها ورؤيتها في ذلك.
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يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 العدد كلمة

 وانسٌح انعساء ٌعرُددوٌ انكسد

 ٌمضون كشبح ضٌاعهم، شطآن على الجنون بؤشرعة لبلتها المحرلة ترسم
 تمود التً األشباح ٌمٌن، كل بها وثّموا التً األشباح سطور إلى النهاٌة بمجازات
 نهار لبلة على بعد ٌنجبل لم ؼد بؤنهار العطشى أرضهم لتحرث اللٌل بخٌول المحرلة
 بورود المكسوّ  منبره من ٌتلو الرخٌم، بصوته سنة كل الكُْرد   الربٌع ٌعد مثلهم، متعب
 جسارة من بٌده خطّ  كرديّ  لتارٌخ المطلك؛ ٌمٌنها فً الموت لحوادث ذكرٌات النعمان
 المترامٌة الكردٌة الجهات حكاٌة له وٌسرد ؼفلته، من سنة كل الزمن لٌولظ المولؾ؛

 من االنعتاق لحظة كل ٌحاول ؼضّ  جسد فً تنهش أربعة، دول بٌن األفك خط على
.... والعربً والفارسً التركً حضن إلى أخرى مرة المهمرى لٌعود نفسه، من ثٌابه،
 فً المعدم أمسها فً األرواح وتسكن ٌوم، كل ؼاربه على مفتوحا المدى وٌبمى
 الروح تلن حضن إلى بالعودة الحالم الزٌتون رابحة وتشتمّ  العراء، أكواخ عفرٌن
 شكواهم لبثّ  محاولة فً األحبلم جبل ٌرتمون الدروب، فً األكواخ تلن مثل المتناثرة
 ...لئلله

 الطرٌك، لارعة على ٌموت لطفل أرواحهم، على الفاتحة تمرأ الدروب وحدها
 .مخاضها آالم عنها لتخفٌؾ مثلها؛ تبن حجارة بٌن ولدٌها تضع وامرأة

 فٌروا الجبل؛ لٌصعدوا ألدامهم الرٌح تحمل.. ناتبة بعظام.. لونه على ٌنمضّ  الورد
 نوافذ زجاج البارود ٌمضم كما تمضمها التً السنٌن لسان على نفسه ٌفرش للبهم

 ...الموت على المشّرعة البٌوت

 نحو المتدلٌة رلابهم ٌدمً رهٌؾ   ٌدهم، فً والنصل المحاولة، شفٌر على حٌاة
 جسارة   المنهكة الرؼبة خندق إلى أبدا الكردي الجسد تنتاب.. للرحٌل استعدادا األسفل

 من الظاهر الخفً فً عار   صدر على موضوع النصل أن تدرن جسارة لها، حدود ال

 إتداعاخ وَصىص
 الزمار

 7: .................................................................. قصة= جمدي بؽرى ــ مصر
 درب الػراذات

 5; ................................................................. قصة= حمؿد َدعقد ُمال َدعقد
 حؽاوة معؾم

 7; .................................................................. قصة= د . عؿر حؾؿو عالونه
  إىل أون وأخـذنى الؽــالم من الؽــالم..

 9; ................................................................... مصر -امحد عبد احلؿقد 
 مثَة محاقاٌت عؾقـا فعُؾفا قبَل أِن نؾؼى اهلل

 5> ................................................................ الشاعر أمحد مصطػى دعقد
 عابر دراب

 7> .................................................................... املغرب –خالد الدامون 
 فٍ

 البعد العرفاني يف الؾوحة التشؽقؾقة عـد عادل الصايف
 9> ............................................................................. د. خالد التوزاني

 إصدازاخ خدٌدج
 َافرج أخريج

 456 ................................................................................. حمؿد بقجو
 

 

 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

265

 العدد كلمة

 وانسٌح انعساء ٌعرُددوٌ انكسد

 ٌمضون كشبح ضٌاعهم، شطآن على الجنون بؤشرعة لبلتها المحرلة ترسم
 تمود التً األشباح ٌمٌن، كل بها وثّموا التً األشباح سطور إلى النهاٌة بمجازات
 نهار لبلة على بعد ٌنجبل لم ؼد بؤنهار العطشى أرضهم لتحرث اللٌل بخٌول المحرلة
 بورود المكسوّ  منبره من ٌتلو الرخٌم، بصوته سنة كل الكُْرد   الربٌع ٌعد مثلهم، متعب
 جسارة من بٌده خطّ  كرديّ  لتارٌخ المطلك؛ ٌمٌنها فً الموت لحوادث ذكرٌات النعمان
 المترامٌة الكردٌة الجهات حكاٌة له وٌسرد ؼفلته، من سنة كل الزمن لٌولظ المولؾ؛

 من االنعتاق لحظة كل ٌحاول ؼضّ  جسد فً تنهش أربعة، دول بٌن األفك خط على
.... والعربً والفارسً التركً حضن إلى أخرى مرة المهمرى لٌعود نفسه، من ثٌابه،
 فً المعدم أمسها فً األرواح وتسكن ٌوم، كل ؼاربه على مفتوحا المدى وٌبمى
 الروح تلن حضن إلى بالعودة الحالم الزٌتون رابحة وتشتمّ  العراء، أكواخ عفرٌن
 شكواهم لبثّ  محاولة فً األحبلم جبل ٌرتمون الدروب، فً األكواخ تلن مثل المتناثرة
 ...لئلله

 الطرٌك، لارعة على ٌموت لطفل أرواحهم، على الفاتحة تمرأ الدروب وحدها
 .مخاضها آالم عنها لتخفٌؾ مثلها؛ تبن حجارة بٌن ولدٌها تضع وامرأة

 فٌروا الجبل؛ لٌصعدوا ألدامهم الرٌح تحمل.. ناتبة بعظام.. لونه على ٌنمضّ  الورد
 نوافذ زجاج البارود ٌمضم كما تمضمها التً السنٌن لسان على نفسه ٌفرش للبهم

 ...الموت على المشّرعة البٌوت

 نحو المتدلٌة رلابهم ٌدمً رهٌؾ   ٌدهم، فً والنصل المحاولة، شفٌر على حٌاة
 جسارة   المنهكة الرؼبة خندق إلى أبدا الكردي الجسد تنتاب.. للرحٌل استعدادا األسفل

 من الظاهر الخفً فً عار   صدر على موضوع النصل أن تدرن جسارة لها، حدود ال



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 العدد كلمة

 وانسٌح انعساء ٌعرُددوٌ انكسد

 ٌمضون كشبح ضٌاعهم، شطآن على الجنون بؤشرعة لبلتها المحرلة ترسم
 تمود التً األشباح ٌمٌن، كل بها وثّموا التً األشباح سطور إلى النهاٌة بمجازات
 نهار لبلة على بعد ٌنجبل لم ؼد بؤنهار العطشى أرضهم لتحرث اللٌل بخٌول المحرلة
 بورود المكسوّ  منبره من ٌتلو الرخٌم، بصوته سنة كل الكُْرد   الربٌع ٌعد مثلهم، متعب
 جسارة من بٌده خطّ  كرديّ  لتارٌخ المطلك؛ ٌمٌنها فً الموت لحوادث ذكرٌات النعمان
 المترامٌة الكردٌة الجهات حكاٌة له وٌسرد ؼفلته، من سنة كل الزمن لٌولظ المولؾ؛

 من االنعتاق لحظة كل ٌحاول ؼضّ  جسد فً تنهش أربعة، دول بٌن األفك خط على
.... والعربً والفارسً التركً حضن إلى أخرى مرة المهمرى لٌعود نفسه، من ثٌابه،
 فً المعدم أمسها فً األرواح وتسكن ٌوم، كل ؼاربه على مفتوحا المدى وٌبمى
 الروح تلن حضن إلى بالعودة الحالم الزٌتون رابحة وتشتمّ  العراء، أكواخ عفرٌن
 شكواهم لبثّ  محاولة فً األحبلم جبل ٌرتمون الدروب، فً األكواخ تلن مثل المتناثرة
 ...لئلله

 الطرٌك، لارعة على ٌموت لطفل أرواحهم، على الفاتحة تمرأ الدروب وحدها
 .مخاضها آالم عنها لتخفٌؾ مثلها؛ تبن حجارة بٌن ولدٌها تضع وامرأة

 فٌروا الجبل؛ لٌصعدوا ألدامهم الرٌح تحمل.. ناتبة بعظام.. لونه على ٌنمضّ  الورد
 نوافذ زجاج البارود ٌمضم كما تمضمها التً السنٌن لسان على نفسه ٌفرش للبهم

 ...الموت على المشّرعة البٌوت

 نحو المتدلٌة رلابهم ٌدمً رهٌؾ   ٌدهم، فً والنصل المحاولة، شفٌر على حٌاة
 جسارة   المنهكة الرؼبة خندق إلى أبدا الكردي الجسد تنتاب.. للرحٌل استعدادا األسفل

 من الظاهر الخفً فً عار   صدر على موضوع النصل أن تدرن جسارة لها، حدود ال



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 حاولوا كلما بالتٌه علٌهم ٌحكم زمن من تتماضاها، التً للوبهم ومن عظامهم،
 ...منهكة برؼبة خندلهم من الخروج

 وحدها، مهاباد فتصرخ دمحم، لاضً وصٌة المشانك أعواد لسان على ٌسرد األمس
 كردي بطل عن نفسه؛ الكردي بها ٌخدع آمال من وبعضا والرٌح، العراء مستنجدة
 لضمهم من الهواء وٌشبع هباء، تلن االستنجاد محاوالت فتذهب ممدسة، مدٌنة حّرر
 الكردي للجسد وٌبمى أبٌها، بكرة عن كلها مهاباد وتضٌع المشانك، تلن فوق

 المشهد فٌنمذه حٌلته، لدر على العمٌك خندله من للخروج تنتهً ال التً محاوالته
 والسٌانٌد والخردل األنفال له، الخندق له، هو ما على حرٌص ألنه والهواء؛ والتارٌخ

 لدى الممّدسات معاداة وتهم الفاتحٌن، سجون عفرٌن، حلبجة، بالدم، حافلة ثورات له،
 ٌحاول لانون فً العامة، الساحات فً ٌوم كل ٌمٌنه مع فإاده ٌترنح لهم، الفرس
 تتمادى التً كردٌّته بجرٌرة الكردي تطارد زالت ما لكنها لعنات، هكذا من الفكان
 ...الضباب إلى االنحسار فً

 كلما األبواب رتاجات علٌهم ٌحكم الهاوٌة وشفٌر مسكنهم، الخندق لهم، ضباب ال
 األلم، بمهارات روٌت كلما سٌرهم تنتحر للحٌاة، شؽفهم أشباح مع الصعود حاولوا

ًّ  الدم لٌبمى ومصانعه،   .تلن هزابمهم كل بعد إلٌهم بنظره ٌلتفت الخف

 دراسات وأبحاث

  ذسوشًاأل فىشي شعس يف انعريٌح انقصٍدج

  

 انعزاق مه واقد - انزمحه عبد كمال

 :ذاذٍح انعري انقصٍدج

 (:األَا) ظريج: أولا 

 هذا ولكن ،(ٔ) ((بنفسه ٌروٌها شخص سٌرة)) هً: الذاتٌة السٌرة أن المعروؾ
 من أن إذ كتابتها، ولواعد وسماتها خصوصٌتها الذاتٌة السٌرة ٌعطً ال التعرٌؾ
 من ٌثٌره لما نظرا   الجدٌد، ًدباأل النوع لهذا وجامع دلٌك تعرٌؾ إٌجاد الصعب

 النمدٌة، المناهج وبٌن بٌنها الصلة أو العبللة بطبٌعة ٌتعلك ما منها عدٌدة، شكاالتإ
 الذاتٌة السٌرة عّدوا التارٌخً المنهج فؤصحاب النفسً، والمنهج التارٌخً، كالمنهج

 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 دراسات وأبحاث

  ذسوشًاأل فىشي شعس يف انعريٌح انقصٍدج

  

 انعزاق مه واقد - انزمحه عبد كمال

 :ذاذٍح انعري انقصٍدج

 (:األَا) ظريج: أولا 

 هذا ولكن ،(ٔ) ((بنفسه ٌروٌها شخص سٌرة)) هً: الذاتٌة السٌرة أن المعروؾ
 من أن إذ كتابتها، ولواعد وسماتها خصوصٌتها الذاتٌة السٌرة ٌعطً ال التعرٌؾ
 من ٌثٌره لما نظرا   الجدٌد، ًدباأل النوع لهذا وجامع دلٌك تعرٌؾ إٌجاد الصعب

 النمدٌة، المناهج وبٌن بٌنها الصلة أو العبللة بطبٌعة ٌتعلك ما منها عدٌدة، شكاالتإ
 الذاتٌة السٌرة عّدوا التارٌخً المنهج فؤصحاب النفسً، والمنهج التارٌخً، كالمنهج

عبد المجيد خلف



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 دراسات وأبحاث

  ذسوشًاأل فىشي شعس يف انعريٌح انقصٍدج

  

 انعزاق مه واقد - انزمحه عبد كمال

 :ذاذٍح انعري انقصٍدج

 (:األَا) ظريج: أولا 

 هذا ولكن ،(ٔ) ((بنفسه ٌروٌها شخص سٌرة)) هً: الذاتٌة السٌرة أن المعروؾ
 من أن إذ كتابتها، ولواعد وسماتها خصوصٌتها الذاتٌة السٌرة ٌعطً ال التعرٌؾ
 من ٌثٌره لما نظرا   الجدٌد، ًدباأل النوع لهذا وجامع دلٌك تعرٌؾ إٌجاد الصعب

 النمدٌة، المناهج وبٌن بٌنها الصلة أو العبللة بطبٌعة ٌتعلك ما منها عدٌدة، شكاالتإ
 الذاتٌة السٌرة عّدوا التارٌخً المنهج فؤصحاب النفسً، والمنهج التارٌخً، كالمنهج



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 ذي ثمافً اجتماعً سٌاق وضمن معمدة ظروؾ فً وتتطور تنشؤ حضارٌة ظاهرة
 بطبٌعة الذاتٌة السٌرة ربطوا فمد النفسً المنهج صحابأ أما( ٕ)محدد طابع

 مما ضعفها، أو الذاكرة كموة أخرى نفسٌة مشاكل على وركزوا تإلفها التً الشخصٌة
 ٌضاؾ ،(الذاتٌة؟ السٌرة هً ما: )وللسإال ،(ٖ)والفكري ًدباأل جوهرها عن أبعدها
 أضفنا لد نكون وبذلن ،(الجدٌدة؟ الذاتٌة السٌرة سمات هً ما: )آخر سإال   أحٌانا

 الذاتٌة، السٌرة علٌه تكون أن ٌجب عما شخصٌا   مفهوما ٌكون ربما جدٌدا ، مفهوما  
  المجال هذا فً حتمٌا   ٌبدو المٌمة، على الحكم إلى الوالع على الحكم من االنتمال وهذا
 .التعرٌؾ مماٌٌس ضمن نفسها المٌمة فٌه تدخل الذي

 السٌرة لوجون وٌعّرؾ ،(ٗ)لٌمة تمدٌم إلى التوصل هو الذاتٌة السٌرة ٌمٌز ما إن
 فترة مضً بعد حٌاته لصة ما شخص فٌها ٌروي التً النثرٌة الرواٌة)): بؤنها الذاتٌة
 (٘(( )شخصٌته تكوٌن تارٌخ على بخاصة حٌاته، على الضوء مسلطا   الزمن، من

 ــ  مراعٌا  ٌكون ًأدب نص كتابة فً ٌشرع عندما المإلؾ أن فٌه الشن ومما
 وطبٌعة كتابته، بصدد هو الذي النص نوعٌة تفرضها معٌنة، كتابٌة آلٌدلوجٌة ـ مسبما  
  إلٌه سٌوجه الذي المارئ

 9:المبخوت شكري اآلتً، سٌرة الؽابب، سٌرة (ٔ)

 8:شكري خلٌل. د الذاتٌة، جبرا براهٌمإ جبرا سٌرة (ٕ)

 9ٖ:بحراوي حسن المؽرب، فً الذاتٌة السٌرة االطٌبوؼرافً المٌثاق انساق (ٖ)

 ٕٗ:لوجون فٌلٌب فرنسا، فً الذاتٌة السٌرة أدب (ٗ)

 ٕ٘:ن.م (٘)

 من البد ثوابت ٌضع فإنه بالمراءة، ٌضا  أ ٌشرع عندما المارئ أن كما نصه،
 أن ٌجب التً المعرفٌة العدة ونوعٌة أمامه، الذي بالنص تتعلك النص، فً توفرها
 ما فكثٌرا   ،(ٔ)والتحلٌل الكشؾ بؽٌة النص أؼوار فً للؽوص ٌتهٌؤ وهو ٌشحذها،

 نمدٌا   معالجتها من النالد ٌُمّكن للنص النوعٌة الهوٌة تحدٌد أن: ))النماد لسان على ٌرد
 من جملة له النمد اشتك فترة فمنذ.. الٌه ٌنتمً الذي النمد ولواعد معاٌٌر ضوء فً

 والبنابٌة األسلوبٌة لنُظم بفحص لٌموم النصوص من ضوبها فً ٌمترب المعاٌٌر
 نفسه ٌطرح نمد كل ٌمتضٌه الذي الداخلً التنظٌم من جزء وذلن لها، والداللٌة
 فٌه المضمرة المستوٌات الستكشاؾ ووسٌلة معه، واشتباكا   النص، مع حوارا   بوصفه
 (.ٕ)تضاعٌفه فً المخبؤة ودالالته

 بعض فً ٌسٌرا   أمرا   ٌعد لم للنصوص النوعً أو األجناسً التصنٌؾ هذا لكن
 ذلن وٌتضح آخر، ٌا  أدب نوعا   لتشكل بٌنها فٌما تتمازج أخذت التً المهّجنة نواعاأل
 لتشكل ٌةدباأل األنواع من ؼٌرها مع تتداخل عندما الذاتٌة السٌرة فً  جلً نحو على
 ٌٌنأدب نوعٌن تهجٌن من المتشكلة النوعٌة خصوصٌتها لها أخرى ٌةأدب أنواعا   بذلن
 بٌن الفرق مبلحظة مع ذاتٌة السٌر الرواٌة أو الروابٌة الذاتٌة السٌرة امتزاج مثل من

 (.ٖ)النوعٌن

 الحٌاة رواٌة تمدٌم): )أنها الصكر حاتم ٌرى ذاتٌة السٌر لمصٌدة مفهوم أبسط فً 
 لصٌدة ذلن على وتطبٌما( ٗ()طالتها بؤلصى الذاكرة تشؽٌل على بناء   شعرا ، منظومة
 محدثا   فوزي ٌمول( ٕٖٔ: الكاملة األعمال: األمل نهاٌة: )االتروشً فوزي الشاعر
 :ٌوم كل االختناق حد وتضاٌمه تحاوره نفسٌة حالة والع عن بصدق

 ٌفتحْ  ال هللا باب أدقّ  أدق   

 سكٌن الموبوء جبٌنً ففوق

 تجرح مضت 

 للبً فً االحزان تمطر سنٌن

 ٘:المراءة واستراتٌجٌة ذاتٌة السٌر المصٌدة (ٔ)

 ٔٙ:ابراهٌم هللا عبد ساحلٌة، مراٌا (ٕ)

 1ٖٔ:عبٌد صابر دمحم ذاتً، السٌر التشكل تمظهرات (ٖ)

 ٓٔ:نرسٌس مراٌا (ٗ)

 ٌمسح ومن ٌمحو فمن 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 والبنابٌة األسلوبٌة لنُظم بفحص لٌموم النصوص من ضوبها فً ٌمترب المعاٌٌر
 نفسه ٌطرح نمد كل ٌمتضٌه الذي الداخلً التنظٌم من جزء وذلن لها، والداللٌة
 فٌه المضمرة المستوٌات الستكشاؾ ووسٌلة معه، واشتباكا   النص، مع حوارا   بوصفه
 (.ٕ)تضاعٌفه فً المخبؤة ودالالته

 بعض فً ٌسٌرا   أمرا   ٌعد لم للنصوص النوعً أو األجناسً التصنٌؾ هذا لكن
 ذلن وٌتضح آخر، ٌا  أدب نوعا   لتشكل بٌنها فٌما تتمازج أخذت التً المهّجنة نواعاأل
 لتشكل ٌةدباأل األنواع من ؼٌرها مع تتداخل عندما الذاتٌة السٌرة فً  جلً نحو على
 ٌٌنأدب نوعٌن تهجٌن من المتشكلة النوعٌة خصوصٌتها لها أخرى ٌةأدب أنواعا   بذلن
 بٌن الفرق مبلحظة مع ذاتٌة السٌر الرواٌة أو الروابٌة الذاتٌة السٌرة امتزاج مثل من

 (.ٖ)النوعٌن

 الحٌاة رواٌة تمدٌم): )أنها الصكر حاتم ٌرى ذاتٌة السٌر لمصٌدة مفهوم أبسط فً 
 لصٌدة ذلن على وتطبٌما( ٗ()طالتها بؤلصى الذاكرة تشؽٌل على بناء   شعرا ، منظومة
 محدثا   فوزي ٌمول( ٕٖٔ: الكاملة األعمال: األمل نهاٌة: )االتروشً فوزي الشاعر
 :ٌوم كل االختناق حد وتضاٌمه تحاوره نفسٌة حالة والع عن بصدق

 ٌفتحْ  ال هللا باب أدقّ  أدق   

 سكٌن الموبوء جبٌنً ففوق

 تجرح مضت 

 للبً فً االحزان تمطر سنٌن

 ٘:المراءة واستراتٌجٌة ذاتٌة السٌر المصٌدة (ٔ)

 ٔٙ:ابراهٌم هللا عبد ساحلٌة، مراٌا (ٕ)

 1ٖٔ:عبٌد صابر دمحم ذاتً، السٌر التشكل تمظهرات (ٖ)

 ٓٔ:نرسٌس مراٌا (ٗ)

 ٌمسح ومن ٌمحو فمن 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 أحبابً  بكم أصرخ 

  وانتحرت عطشت عطشت 

 والماء الحب بحار

 مضطرا األحباب فارق حبٌبا   هنا وصرت 

 أجزابً الحزن فمكلّ 

 الداء على محمول األحزان من جبل أنا

 من تنبثك التً ذاتٌة السٌر المصٌدة أو ذاتً السٌر بالنص تشً أخرى لصٌدة وفً
 (:8ٔ:الكاملة األعمال: مساء كل) لصٌدة فً نمرأ الشخصٌة، فوزي  سٌرة

 العاشرة تمام عند.. مساء كل

 بون فً عمومً هاتؾ عن أبحث

  المادم بصوتها ٌوصلنً 

 عطر شبلل مثل 

 .. ٌنمذنً رجاء خٌط عن أبحث 

 الكثر الطوٌلة  الساعات ملل ومن الروتٌن من 

  ثمٌلة تمرّ  فالثوانً 

 دهر من أطول النهار وساعات

 رأسً فً االفكار تزدحم  

 السٌر أو ذاتٌة السٌر أو) السٌرٌة المصٌدة تعرٌؾ على مإاخذات من ٌوجد ومهما
 لتسٌٌج فنمول ،(ٔ) ـ لوجون ـ وضعها التً الشبكة من نفٌد أن ٌمكن أننا إالّ  ،(ؼٌرٌة
 الذي النوع لهذا تعرٌؾ عن للبحث انطبلق نمطة عدها شرٌطة ذاتً، السٌر النص
 ٌكون أن ٌمكن ال المهجن النوع هذا فً تعرٌؾ أي ألن وصول، نمطة ولٌس تدرسه،

 الرواٌة لفظة منه استبعدنا ما إذا لوجون فتعرٌؾ األبعاد، لكل مستوفٌا   موضوعٌا  
 ذاتً السٌر النص فً تواجدها ٌمكن معاٌٌر على ٌإكد نجده النثرٌة،

 ٖٔ:لوجون السٌرة، أدب (ٔ)

 :اآلتً النحو على معا ، والنثري الشعري

 ما وهذا) للذاكرة فعاال   حضورا   ٌتطلب وهذا مستعادة حٌاة لصة: الكبلم شكل.ٔ 
 الشعرٌة األلوال صدق خبلل من االتروشً فوزي  الشاعر لدى وحرص بدلة ٌتوفر
 :ٖ٘: الكاملة األعمال( : أتروش) لصٌدة فً كما(: لدٌه

 أتروش فً بٌت آخر من

 تخرج أراها

 األٌسر النهد كان ممطوعا  

 أحمر لهب وعٌناها ترتجفان وٌداها 

  ٌبكً البابس الطفل

 دم نبع أصبح حلٌب نبع  

........ 

 وٌباركنا نباركه.. الموت

 ُ  تنتظرون؟ فهبلّ  ٌؤتون وؼدا

 ٌؤتون ؼدا   

 لٌامتنا ونعلن سنموم

 بٌتا  .. بٌتا  

 حجرا   .. حجرا  



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 الرواٌة لفظة منه استبعدنا ما إذا لوجون فتعرٌؾ األبعاد، لكل مستوفٌا   موضوعٌا  
 ذاتً السٌر النص فً تواجدها ٌمكن معاٌٌر على ٌإكد نجده النثرٌة،

 ٖٔ:لوجون السٌرة، أدب (ٔ)

 :اآلتً النحو على معا ، والنثري الشعري

 ما وهذا) للذاكرة فعاال   حضورا   ٌتطلب وهذا مستعادة حٌاة لصة: الكبلم شكل.ٔ 
 الشعرٌة األلوال صدق خبلل من االتروشً فوزي  الشاعر لدى وحرص بدلة ٌتوفر
 :ٖ٘: الكاملة األعمال( : أتروش) لصٌدة فً كما(: لدٌه

 أتروش فً بٌت آخر من

 تخرج أراها

 األٌسر النهد كان ممطوعا  

 أحمر لهب وعٌناها ترتجفان وٌداها 

  ٌبكً البابس الطفل

 دم نبع أصبح حلٌب نبع  

........ 

 وٌباركنا نباركه.. الموت

 ُ  تنتظرون؟ فهبلّ  ٌؤتون وؼدا

 ٌؤتون ؼدا   

 لٌامتنا ونعلن سنموم

 بٌتا  .. بٌتا  

 حجرا   .. حجرا  



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 موضوعا   األنا أي) شخصٌته تكوٌن وتارٌخ المإلؾ حٌاة سٌرة :الموضوع.ٕ
 (:ٕ٘:الكاملة األعمال: الكردي الؽضب) فوزي  لصٌدة فً كما( للسرد

 لرٌة لنا أن نفخر كنا

 ومزرعة

 حمام وسرب      

 خناجر لنا بؤن نفخر واآلن

 رجال وسرب      

 !وممبرة              

 هاربة السوداء المحط فؤٌام شٌبا   نخسر لم

 ؼٌمة أمام 

 ممطرة و نمٌة تظل أن تمسم 

 ..ؼدت األنماض تحت أبً وأشبلء 

  ولنطرة جسرا   اآلتٌن لعبور

 أفك المنفٌٌن جمهور ٌا

 المجزرة لحظات فً سخٌا   وكن 

 حبالى االمهات كل فاألمهات

 مفخرة للٌل بعد ستنجب أمّ  وكل

 :الشاعر مولؾ.ٖ

 فً كما) المركزٌة الشخصٌة وأنا ـ السارد وأنا ــ المإلؾ أنا ــ بٌن التطابك. أ
 (:1ٗ:الكاملة االعمال: منشور: لصٌدة

 تفتٌش نمطة آخر فً

 معً لٌس وحٌدا   كنت

 محظور حزب عن الصادر المنشور إال

 الخابور أسمان عن ولصابد

 العرب شط فً المرمرٌة

 الهور ضفاؾ فوق المنفٌة

 أربعة كانوا.. مسكونً

 ؼدا   اإلعدام سوى شًء ال: لال ولاأل

 وجهً فً ٌبصك الثانً وأتانً

 الشًء بعض ؼبٌا   كان والثالث

 اسمً عن لٌسؤلنً فعاد

 المنشور وعن أبً اسم عن

 ..لال الرابع والكلب

 النور عٌنٌن فً سنطفا

 جسدي هذا: بهم فهتفت

 رمادا   صار أُحرق إن

 أعٌنكم ٌعمً

 النص) المصٌدة فً االستعادي بالمنظور التشبث أي السرد فً الخلفٌة النظرة . ت
 لوحة وهً( 1ٖٕ:الكاملة األعمال: إلٌن أحن) لصٌدة فً كما( الشعري ذاتً السٌر
 فوزي  الشاعر ومذكرات وذكرٌات سٌرة من تتؤنس مشاهد سلسلة من تتشكل

 على وؼالٌة مهمة حمٌمٌة لوحات ولكنها ازٌا،تفن أو خٌال من بها ٌؤت لم االتروشً
 :االنسانٌة ومعاناته الشاعر عشك  مراحل من لمرحلة حمٌمٌا   مدخبل   وتشّكل الشاعر



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 معً لٌس وحٌدا   كنت

 محظور حزب عن الصادر المنشور إال

 الخابور أسمان عن ولصابد

 العرب شط فً المرمرٌة

 الهور ضفاؾ فوق المنفٌة

 أربعة كانوا.. مسكونً

 ؼدا   اإلعدام سوى شًء ال: لال ولاأل

 وجهً فً ٌبصك الثانً وأتانً

 الشًء بعض ؼبٌا   كان والثالث

 اسمً عن لٌسؤلنً فعاد

 المنشور وعن أبً اسم عن

 ..لال الرابع والكلب

 النور عٌنٌن فً سنطفا

 جسدي هذا: بهم فهتفت

 رمادا   صار أُحرق إن

 أعٌنكم ٌعمً

 النص) المصٌدة فً االستعادي بالمنظور التشبث أي السرد فً الخلفٌة النظرة . ت
 لوحة وهً( 1ٖٕ:الكاملة األعمال: إلٌن أحن) لصٌدة فً كما( الشعري ذاتً السٌر
 فوزي  الشاعر ومذكرات وذكرٌات سٌرة من تتؤنس مشاهد سلسلة من تتشكل

 على وؼالٌة مهمة حمٌمٌة لوحات ولكنها ازٌا،تفن أو خٌال من بها ٌؤت لم االتروشً
 :االنسانٌة ومعاناته الشاعر عشك  مراحل من لمرحلة حمٌمٌا   مدخبل   وتشّكل الشاعر



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 كثٌرا   إلٌن أحن

 زهور لحمل النخل ٌحن كما

 ..كثٌرا   هللا من وأدعو

 شهور فراق بعد لٌنإ ٌعٌدنً أن

 لندن شوارع فً الطٌور كل أسؤل

 ..معها تؤخذنً أن

 تدور المٌادٌن فً تظل لكنها

 ..اسمها عن تسؤل

 الحٌاة بفرحة المسكون بٌتها عن

 المبور من صؾ آخر عند

 لندن شوارع لً تمول 

 ..مؽلك لٌهاإ الطرٌك نإ

 صور من شذرات مستحضرا  ( بان الفبلش) االسترجاع على ٌشتؽل النص فهذا
 الوفاء صور من ٌمتلن بما به، ٌحلم ٌزال وما الشاعر، عاشه الذي الجمٌل الماضً
 .النماء فً نظٌر لها لٌس التً البٌض جذورها فً األٌام وأصالة السرٌرة ونماء

 هذا بؤن التنوٌه مع الذاتٌة السٌرة لمصٌدة تعرٌفا   نعطً أن ٌمكن ذلن، إلى واستنادا  
 السٌرة المصٌدة إن: فنمول وحاتم، للوجون السابمٌن التعرٌفٌن من أفاد لد التعرٌؾ
 حمٌمً شخص فٌها ٌروي شعرا ، منظومة لحٌاة استرجاعً سرد إالّ  هً ما الذاتٌة
ا    وعلى الفردٌة، الحٌاة على حدٌثه مركزا   الخاص، ووجوده حٌاته عن سٌرٌة ِكس ر 
 (.ٔ) الذاكراتٌة المنظومة آلٌات إلى مستندا   بالخصوص، شخصٌته تكوٌن

 

 ( انعائهح قصٍدج: اَخس - ألَاا) ظريج: ثاٍَاا 

 (:األم) صعٌد: األول أصعدة، ثبلثة على ٌتحرن ما ؼالبا   النوع وهذه

 العنوان ٌشً:( ٖٔٔ:الكاملة األعمال: أّماه) االتروشً فوزي الشاعر لصٌدة ففً 
 :الشاعر للب شؽاؾ فً والمعنوٌة المادٌة األم لٌمة من بشًء مباشرة

 أّماه ٌا األنظار عن توارٌت منذ

 كلها العام فصول صارت

 أحزانً تثٌر

 الظبلم دامس شتاء داخلً وألام

 ..آب حرارة واؼتالت

 نٌسانً وجه

 شهٌتً تثٌر ال المجالس صارت

 عنها ؼاببة ألنن

 .بوجدانً وحاضرة

 (:الوشم بلون مدٌنة) لصٌدة فً وكذلن

 مازالت أمً وضفابر

 أبً ضرٌح فوق عالمة

 ..النسٌان تؤبى

 ٓٔ:شكري خلٌل. د ذاتٌة، السٌر المصٌدة (ٔ)

 :ٌمول ،(8ٖٙ: الكاملة األعمال: أبً): لصٌدة فً كما(: األب) صعٌد

 دما   المآلن فمن أبً

 أمً بحضن وأنت



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2615

 ( انعائهح قصٍدج: اَخس - ألَاا) ظريج: ثاٍَاا 

 (:األم) صعٌد: األول أصعدة، ثبلثة على ٌتحرن ما ؼالبا   النوع وهذه

 العنوان ٌشً:( ٖٔٔ:الكاملة األعمال: أّماه) االتروشً فوزي الشاعر لصٌدة ففً 
 :الشاعر للب شؽاؾ فً والمعنوٌة المادٌة األم لٌمة من بشًء مباشرة

 أّماه ٌا األنظار عن توارٌت منذ

 كلها العام فصول صارت

 أحزانً تثٌر

 الظبلم دامس شتاء داخلً وألام

 ..آب حرارة واؼتالت

 نٌسانً وجه

 شهٌتً تثٌر ال المجالس صارت

 عنها ؼاببة ألنن

 .بوجدانً وحاضرة

 (:الوشم بلون مدٌنة) لصٌدة فً وكذلن

 مازالت أمً وضفابر

 أبً ضرٌح فوق عالمة

 ..النسٌان تؤبى

 ٓٔ:شكري خلٌل. د ذاتٌة، السٌر المصٌدة (ٔ)

 :ٌمول ،(8ٖٙ: الكاملة األعمال: أبً): لصٌدة فً كما(: األب) صعٌد

 دما   المآلن فمن أبً

 أمً بحضن وأنت



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 رثاء   شعري ٌجعل زال ما

 فدمعً أبنِ  لم بعدن

 والبكاء والحزن لن كان كله

 بعٌدا بعٌدا   العمر رحل أبً

 ..ٌزل لم وجسمن

 السماء فً ورون رضاأل فً

 ذاكرتً فً الوحٌدة صورتن

 بجرح لً ووداعتن

 ..الدماء فً ؼارق

 (:الجدّ ) صعٌد فهو الثالث، ذاتً السٌر الصعٌد أما

 جد   لً كان ٌوم ذات

ٌّاه على نإ جدتً تمول  ٌسٌل النور مح

 الناس على الخٌر بنعمة ٌجود كان

 علٌل للب لكلّ  الحب ونعمة

 أتروش عن الظبلم ٌطرد كان

 للبه مثل زٌنة وكان

 الفتٌل داخل ٌنزؾ

 ٌعطً أن تعّود

 ..الجٌاع ٌشبع أن تعّود

 الفمٌر ٌدهش جوده وكان

 البخٌل وٌخذل

 (: اَخس) ظريج: ثانثاا 

 ال لآلخر سٌري نص تمدٌم على ذاتٌة، السٌر المصٌدة من النوع هذا وٌشتؽل
 الشاعر ٌمتلكها التً الشخصٌة التفاصٌل بمجمل إالّ ( األنا سٌرة) عن كثٌرا   ٌختلؾ
 لؽوي كنز هً( األنا سٌرة) بؤن االعتبار بعٌن واضعٌن الشعري، النص لكتابة وأّهلته
 له من كل أمام مشاعا   أمرا   تبدو( اآلخر سٌرة) بٌنما وحده، النصص ممتلكات من

 عنالٌد: )لصٌدة فً االتروشً فوزي  فعل كما بؤمانة، السٌرة هذه تسجٌل على المدرة
 (:1ٔ:الكاملة األعمال: الحزن

 المناٌا لاتل ٌا وستبمى

 نارا   االرض تحٌل حٌن البنادق لحن ٌا الخنادق رجل ٌا

 وشظاٌا ودخانا  

 ..تمت لم نتأ تمت لم

 الملوب جمهرة وتفمّد وترجل لؾ

 مراٌا الشمس بضوء المحنىّ  لوجهن فملوبنا

  تمت لم أنت تمت لم

 ..وترجل لؾ

 جرحن فً الصاعد للبن من النازل فالنسػ

 الرجاء حبل ٌمنحنا 

 فٌنا البإس جذور كل ٌمتل ووجهن 

 الضٌاء أمواج فٌه تتبلطم فجر لبزغ

 المرن من الثانً النصؾ فً شهدت التً ٌةدباأل األجناس من واحد الشعر إن
 التبللح هذا نتٌجة وكان والمربٌة، الممروءة اإلبداعٌة الفنون على انفتاحا   العشرٌن
 ونظام الواحدة، بالمافٌة التملٌدٌة آلٌاتها ومن المحضة، ؼنابٌتها من المصٌدة تحرٌر



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 (: اَخس) ظريج: ثانثاا 

 ال لآلخر سٌري نص تمدٌم على ذاتٌة، السٌر المصٌدة من النوع هذا وٌشتؽل
 الشاعر ٌمتلكها التً الشخصٌة التفاصٌل بمجمل إالّ ( األنا سٌرة) عن كثٌرا   ٌختلؾ
 لؽوي كنز هً( األنا سٌرة) بؤن االعتبار بعٌن واضعٌن الشعري، النص لكتابة وأّهلته
 له من كل أمام مشاعا   أمرا   تبدو( اآلخر سٌرة) بٌنما وحده، النصص ممتلكات من

 عنالٌد: )لصٌدة فً االتروشً فوزي  فعل كما بؤمانة، السٌرة هذه تسجٌل على المدرة
 (:1ٔ:الكاملة األعمال: الحزن

 المناٌا لاتل ٌا وستبمى

 نارا   االرض تحٌل حٌن البنادق لحن ٌا الخنادق رجل ٌا

 وشظاٌا ودخانا  

 ..تمت لم نتأ تمت لم

 الملوب جمهرة وتفمّد وترجل لؾ

 مراٌا الشمس بضوء المحنىّ  لوجهن فملوبنا

  تمت لم أنت تمت لم

 ..وترجل لؾ

 جرحن فً الصاعد للبن من النازل فالنسػ

 الرجاء حبل ٌمنحنا 

 فٌنا البإس جذور كل ٌمتل ووجهن 

 الضٌاء أمواج فٌه تتبلطم فجر لبزغ

 المرن من الثانً النصؾ فً شهدت التً ٌةدباأل األجناس من واحد الشعر إن
 التبللح هذا نتٌجة وكان والمربٌة، الممروءة اإلبداعٌة الفنون على انفتاحا   العشرٌن
 ونظام الواحدة، بالمافٌة التملٌدٌة آلٌاتها ومن المحضة، ؼنابٌتها من المصٌدة تحرٌر



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 البٌت وحدة من بدال  ( وتماسكها المصٌدة وحدة) عن الحدٌث مهد مما الشطرٌن،
 لطبٌعة تبعا   - الشعر من جدٌدة أنواع بظهور وسمح والمبنى، المعنى فً واستمبلله
 تستعٌر التً( المشكلنة المصٌدة) فظهرت - الشعر معه ٌتداخل الذي النوع أو الجنس
 تمانات تستعٌر التً (الممسرحة المصٌدة)و/ اللوحة/ المصٌدة بناء فً الرسم تمانات
 تحتها وتندرج ،(ٔ)السرد تمانات من تفٌد التً( المسردنة المصٌدة)و وآلٌاته، المسرح
 ذاتٌة، السٌر الكتابة أسالٌب من تفٌد التً( ٕ()الؽٌرٌة السٌرة لصٌدة: )منها عدة أنماط
 مراٌا) عنوان تحت خاصا   كتابا   الصكر حاتم لها ٌفرد ،أخرى أنماط عن فضبل   هذا

 :هً األنماط وهذه( نرسٌس

 9٘:الضوء طابر شعرٌة (ٔ)

 ٖٔ:ذاتٌة السٌر المصٌدة (ٕ)

 المراٌا لصٌدة*

 الممنع الرمز لصٌدة*

 السٌرة لصٌدة*

 المطولة المصٌدة*

 التارٌخٌة الوالعة لصٌدة*

 (ٔ) الحكاٌة ولصٌدة*

 على مطلعا    االتروشً  فوزي  الشاعر نجد ،(الحزن عنالٌد: )لصٌدة الى وعودا  
 حٌاته، تفاصٌل أدق عاٌش أنه ٌبدو الذي إدرٌس لصدٌمه الٌومٌة الحٌاة مجرٌات  أدق
 اعترافه عدم من  الرؼم على المؤساة، اتسعت كلما الدمع ٌكفكؾ أن ٌستطٌع ال وهو
 :الجبل الصدٌك هذا بموت

 أبكٌن لست.. أرثٌن لست.. وترّجل لؾ

 للوالفٌن أحٌلن.. لآلتٌن أحٌلن ؼنً

 للضاؼطٌن.. النار خط على

 ..البنادق زناد على

 تمت لم أنت تمت لم.. وترّجل لؾ

 :الموت ٌعرؾ ال الذي صدٌمه مناجاة فً االتروشً الشاعر وٌستمر

 ..تمت لم أنت تمت لم.. ترّجل

 النابحة خلؾ نمضً لن.. الحداد نعلن لن

 الشهداء كل الشهداء وحرض فانهض

 األضرحة ٌهدموا أن

 ..الصبلة تكّمل أن فبعد

 المادمة الجولة موعد ٌؤتً سوؾ

 ٓٔ:نرسٌس مراٌا (ٔ)

 روحه ومزلت الشاعر، فإاد شتت التً إدرٌس، لصدٌمه الؽٌرٌة السٌرة هذه
 االتروشً فوزي تشظى الذكرٌات، سطوة واكتنفته األلم، هاجس ضربه كلما تمزٌما ،

 ٌصنع ماذا تُرى.. الٌومٌة  الحزن وتفاصٌل اللظى جمر بٌن  هذه لصٌدته فً
 : المصٌدة إالّ  معٌن وال ناصر وال األسى من الهابل اإلعصار بهذا االتروشً

 الصبلة أكمل.. العصر صبلة أكمل

 نابمون(( زٌوه)) أطفال

 الحٌاة فارلن واألمهات

 فركعتٌن ركعة.. الصبلة أكمل

 أعّنً ربً ولل هللا إلى واحتكم

 اآلٌات الرأ(( فتحنا إنا)) سورة ومن

 عزاء فصل لدٌنا فلٌس.. لدٌنا لؤلحزان ولت ال



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
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قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2619

 ..البنادق زناد على

 تمت لم أنت تمت لم.. وترّجل لؾ

 :الموت ٌعرؾ ال الذي صدٌمه مناجاة فً االتروشً الشاعر وٌستمر

 ..تمت لم أنت تمت لم.. ترّجل

 النابحة خلؾ نمضً لن.. الحداد نعلن لن

 الشهداء كل الشهداء وحرض فانهض

 األضرحة ٌهدموا أن

 ..الصبلة تكّمل أن فبعد

 المادمة الجولة موعد ٌؤتً سوؾ

 ٓٔ:نرسٌس مراٌا (ٔ)

 روحه ومزلت الشاعر، فإاد شتت التً إدرٌس، لصدٌمه الؽٌرٌة السٌرة هذه
 االتروشً فوزي تشظى الذكرٌات، سطوة واكتنفته األلم، هاجس ضربه كلما تمزٌما ،

 ٌصنع ماذا تُرى.. الٌومٌة  الحزن وتفاصٌل اللظى جمر بٌن  هذه لصٌدته فً
 : المصٌدة إالّ  معٌن وال ناصر وال األسى من الهابل اإلعصار بهذا االتروشً

 الصبلة أكمل.. العصر صبلة أكمل

 نابمون(( زٌوه)) أطفال

 الحٌاة فارلن واألمهات

 فركعتٌن ركعة.. الصبلة أكمل

 أعّنً ربً ولل هللا إلى واحتكم

 اآلٌات الرأ(( فتحنا إنا)) سورة ومن

 عزاء فصل لدٌنا فلٌس.. لدٌنا لؤلحزان ولت ال



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 لموضوعها المصٌدة تمثل طرٌمة)) ٌخلك نمط أو نوع كل أن المارئ على ٌخفى ال
ا كبٌر، تؽٌٌر ٌنالها سوؾ للموضوع، الشاعر( رإٌة) أن أي.(( له تمثٌلها ثم  استناد 
 أٌضا ، التمبل وأفك التلمً منظور فً ٌإثر أمر وذلن.. وتوسعها المصٌدة مساحة الى
 عناصرها.. ولؽتها.. المصٌدة رإٌة لٌبلبم ذلن، على بناء   مولعه، المارئ سٌؽٌر إذ

 (ٔ)البنابٌة

 8ٖ:نرسٌس مراٌا(ٔ) 

 :لسمٌن إلى فٌنمسم السٌرة،  فً المكانً الفضاء أما

 اللؽة حٌث بالوصؾ، مرهون ؼٌر وجوده فً كان إذا: المفتوح المكان: األول 
 بالمكان وتوما توحً أن لها ٌمكن ،((المكانٌة الظروؾ)) لؽوٌة عبلمات على تتوفر
 استمبللٌة المكان إكساب فً االستراتٌجٌة األداة هو الوصؾ أن ؼٌر ،(ٔ)النص فً

 للب إلى المارئ ٌدخل الوصؾ أن ذلن إلى وٌضاؾ الشعري،  السرد مسار  ضمن
 (.ٕ)ًدباأل المكان أبعاد تتحد ـ الوصؾ ـ به إذ وظواهره، بؤشٌابه المكان،

 كونها المصٌدة، بناء فً فاعلٌة العناصر أكثر من فتعد النص، فً الشخصٌات أما
 من المتزاٌدة اهمٌتها وتتؤتى ،(ٖ)الشكلٌة العناصر عنده تتماطع الذي الوحٌد العنصر
 وبٌن الفردٌة، مبلمحها بٌن العدٌدة الصبلت عن الكشؾ على ـ مبدعها بفعل ـ لدرتها
 هو ما بٌن واصل شعري فضاء خلك من تمكنها بمعنى العامة، الموضوعٌة المسابل
 (.ٗ)نسانٌةإ لمشكلة انعكاسا   مشكلتها فتبدو وعام، خاص أو وموضوعً، ذاتً

 تتجرد الشخصٌات من خاصة أنواع تصنٌع على االتروشً فوزي الشاعر ٌشتؽل
 أحضان من لادمة الوالع على تشتؽل شخصٌات مؤلوؾ، والبل والفنتازٌا الخٌال من

 (:للنا كما) محاور ثبلثة على تشتؽل حمٌمٌة، ذات الحاضر

 (.اآلخر: األنا)محور: الثانً ،(الذات: األنا)محور: األول

 (:اآلخر)محور: الثالث

 وفوضوي جمٌل انسانً مزٌج هً االتروشً فوزي شعر فً الشخصٌات إن
 حتى واالتروشً االنسانً، الوجع أعماق فً ضاربة شخصٌات وأؼلبها ومشاكس،

 مشروع من جزء وهو.. المعذب للبه حول الشعر اجنحة فاردا   ٌتؤلم فهو ٌحب عندما
 الشخصٌات هذه فً حساب ببل التضحٌة عندهم المحبٌن شعار كبٌر، عالمً نسانًإ

 المعشوق، وفٌهم العاشك ففٌهم متجانسة، ؼٌر أخرىو متجانسة شخصٌات العجٌبة،
 منظرو حاول لذلن وهكذا، المتبوع وفٌهم التابع وفٌهم الخابن، وفٌهم المخلص وفٌهم

 الجوانب بٌن المعمدة العبللات فً التمعن طرٌك عن االنسان سلون فهم الشخصٌة
 فً والبحث والدافعٌة واإلدران التعامل تتضمن التً الفرد لوظابؾ المختلفة
 فدراسة ادراكهم، فً األفراد ٌختلؾ كٌؾ هو بل اإلدران، دراسة لٌس هو الشخصٌة
 ال الشخصٌة

 ٖٙ:  الرحمن عبد كمال عند المصصً الفضاء(ٔ)

 ٕٓٔ:حسٌن خالد الجدٌدة، الرواٌة فً المكان شعرٌة( ٕ)

 عبد حمٌد الروابً، مستؽانمً حبلمأ خطاب فً شكالٌةاإل الشخصٌة(ٖ)
 ٕ:الوهاب

  9ٙ: الرحمن عبد كمال ،(الشابكة لماراأل) مجموعة فً الشخصٌة تشكٌل(ٗ)

 (.ٔ)مختلفة عملٌات بٌن العبللات على بل فحسب، ساٌكلوجٌة همٌةأ على تركز

 وجهة من ـ إجماع شبه هنالن فإن الشخصٌة، تعرٌؾ اختبلؾ من الرؼم وعلى 
 ٌشٌر تجرٌد أنها بمعنى فرضً، بناء هً الشخصٌة)) أن إلى ٌشٌر ـ النفسانٌة النظر
 (.ٕ(()للفرد والبٌبٌة الداخلٌة الحالة إلى

 لصابده، شخصٌات تشكٌل فً كثٌرا   عانى لد االتروشً فوزي الشاعر أن الشن
 أخرى تشكٌبلت أي أو الفنتازٌا أو العلمً الخٌال من لٌست ـ للنا كما - فاألحداث

 السارد أمانة سوى تنمصها ال حمٌمٌة، والعٌة جاهزة الشعرٌة  شخصٌاته والعٌة، ؼٌر
/ الشاعر) شخصٌة كانت وإن الوالع، إلى الوالع من حمٌمٌة حبكة صنع عل ولدرته
 والشخصٌات األحداث حولها تدور التً الربٌس المحور هً( المإلؾ/السارد
 على بحرٌة تتحرن التً المختلفة الشخصٌات من طوٌلة لابمة هنان أن إال جمٌعها،
( الحدث لصة) الرواٌة، فً االحداث أو المصة من أنماطا   مشّكلة النص، مسامات
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2621

 مشروع من جزء وهو.. المعذب للبه حول الشعر اجنحة فاردا   ٌتؤلم فهو ٌحب عندما
 الشخصٌات هذه فً حساب ببل التضحٌة عندهم المحبٌن شعار كبٌر، عالمً نسانًإ

 المعشوق، وفٌهم العاشك ففٌهم متجانسة، ؼٌر أخرىو متجانسة شخصٌات العجٌبة،
 منظرو حاول لذلن وهكذا، المتبوع وفٌهم التابع وفٌهم الخابن، وفٌهم المخلص وفٌهم

 الجوانب بٌن المعمدة العبللات فً التمعن طرٌك عن االنسان سلون فهم الشخصٌة
 فً والبحث والدافعٌة واإلدران التعامل تتضمن التً الفرد لوظابؾ المختلفة
 فدراسة ادراكهم، فً األفراد ٌختلؾ كٌؾ هو بل اإلدران، دراسة لٌس هو الشخصٌة
 ال الشخصٌة

 ٖٙ:  الرحمن عبد كمال عند المصصً الفضاء(ٔ)

 ٕٓٔ:حسٌن خالد الجدٌدة، الرواٌة فً المكان شعرٌة( ٕ)

 عبد حمٌد الروابً، مستؽانمً حبلمأ خطاب فً شكالٌةاإل الشخصٌة(ٖ)
 ٕ:الوهاب

  9ٙ: الرحمن عبد كمال ،(الشابكة لماراأل) مجموعة فً الشخصٌة تشكٌل(ٗ)

 (.ٔ)مختلفة عملٌات بٌن العبللات على بل فحسب، ساٌكلوجٌة همٌةأ على تركز

 وجهة من ـ إجماع شبه هنالن فإن الشخصٌة، تعرٌؾ اختبلؾ من الرؼم وعلى 
 ٌشٌر تجرٌد أنها بمعنى فرضً، بناء هً الشخصٌة)) أن إلى ٌشٌر ـ النفسانٌة النظر
 (.ٕ(()للفرد والبٌبٌة الداخلٌة الحالة إلى

 لصابده، شخصٌات تشكٌل فً كثٌرا   عانى لد االتروشً فوزي الشاعر أن الشن
 أخرى تشكٌبلت أي أو الفنتازٌا أو العلمً الخٌال من لٌست ـ للنا كما - فاألحداث

 السارد أمانة سوى تنمصها ال حمٌمٌة، والعٌة جاهزة الشعرٌة  شخصٌاته والعٌة، ؼٌر
/ الشاعر) شخصٌة كانت وإن الوالع، إلى الوالع من حمٌمٌة حبكة صنع عل ولدرته
 والشخصٌات األحداث حولها تدور التً الربٌس المحور هً( المإلؾ/السارد
 على بحرٌة تتحرن التً المختلفة الشخصٌات من طوٌلة لابمة هنان أن إال جمٌعها،
( الحدث لصة) الرواٌة، فً االحداث أو المصة من أنماطا   مشّكلة النص، مسامات



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 من نمطٌن على ٌشتؽل فوزي وشعر ،(ٖ()الدرامٌة المصة)و( الشخصٌة لصة)و
 هً النص فً الكبرى فالحادثة ،(الشخصٌات لصة)و( الحدث لصة) األحدث،

 النص وآفاق مدارات عن خرجت الشعرٌة الحادثة هذه ،(الحزن عنالٌد لصٌدة)
 ربما بل فحسب، وأهمٌتها بخطورتها لٌس هو أحداث من حولها ٌتشكل وما التملٌدي

 وهذا لها، ظل أو هامش هو وإبداعها وتمٌزها لعظمتها ـ حولها ما أن للنا إن نبالػ ال
 االتروشً شعر إن بل -العنالٌد- بمستوى شمخت لفوزي أخرى لصٌدة أي ٌلؽً ال
 وبناء  المصٌدة أرضٌة فً عالٌة تمانات ذات وهندسة وتنمٌب حفر عن نابع كله

 . الخبلق اإلبداعً معمارها

 حضورها، ولها ورصٌنة جادة انسانٌة أمثلة هً شاعرنا  شعر فً الشخصٌات 
 على المتوزعة  النصوص  فً الشخصٌات من كبٌر عدد توافر من الرؼم على

  عمك من وتتوالد تنبثك المصابد عشرات

 ٔٔ: حسٌن هو؟،لاسم من نساناإل (ٔ)

 81:عزام دمحم الروابً، النص فضاء (ٕ)

 81:موٌر ادوٌن الرواٌة، بناء (ٖ)

 تحمل واحدة كل ،خرىاأل تلو شخصٌة فتظهر المتسارع، وتبلورها األحداث
 .النص سماء فً للسطوع أّهلتها التً وجنسٌتها  االنسانٌة بطالتها

 لابد وكؤنه نصوصه، من نص كل فً شامخا   حاضرا    االتروشً فوزي وسنجد
 ٌبنً إٌماعها، ٌدوزن الحروؾ، ٌرص تلن، أو الجبهة هذه إلى الكلمات أرتال ٌوجه
 .صرفة ابداعٌة انسانٌة باتجاهات أشرعتها وٌوجه المصٌدة معمار

 :مرة من أكثر للنا كما االتروشً فوزي شعر

 الكتابة سهل

 المراءة صعب

 !بكثٌر ذلن من أصعب عنه النمدٌة والكتابة

 واملساخع املصادز

 98ٗٔالثمافٌة،بؽداد، الشإون دار حسٌن، لاسمهو؟  من نساناإل .ٔ

 ضحى:ت لوجون، فٌلٌب والتصورات، المفاهٌم ،فرنسا فً الذاتٌة السٌرة أدب .ٕ
 98ٗٔ لسنة ٗ العدد، االجنبٌة الثمافة مجلة شبٌحة،

 مجلة بحراوي، حسن بالمؽرب، الذاتٌة السٌرة األطٌبوؼرافً المٌثاق أنساق .ٖ
 98ٗٔ ،ٗـ ٖالعدد المؽربٌة، آفاق

 المط، المادر عبد: مراجعة الصٌرفً، ابراهٌم: ت موٌر، أدوٌن الرواٌة، بناء .ٗ
 9ٙ٘ٔالماهرة، للطباعة، الجلٌل دار والنشر، للتؤلٌؾ المصرٌة الدار

 أفكار، مجلة الرحمن، عبد كمال ،(شابكة ألمار) مجموعة فً الشخصٌة تشكٌل .٘
 ٕٕٔٓ تموز 8ٕٕ العدد األردنٌة، الثمافة وزارة

 ٕٔٔٓسورٌة، الحوار، دار عبٌد، صابر دمحم ذاتً، السٌر التشكل تمظهرات .ٙ

 شكري ،(االٌام) حسٌن طه كتاب فً الذاتٌة السٌرة اآلتً، سٌرة الؽابب، سٌرة .1
 99ٕٔ ،تونس للنشر، الجنوب دار المبخوت،

 جامعة ماجستٌر، رسالة هٌاس، شكري خلٌل الذاتٌة، جبرا براهٌمإ جبرا سٌرة .8
 ٕٓٓٓالتربٌة، كلٌة الموصل،

 نموذجا ، خراط ألدوارد الروابً الخطاب الجدٌدة، الرواٌة فً المكان شعرٌة .9
 ٕٓٓٓالصحفٌة، الٌمامة ،مإسسة(8ٕ) الرٌاض كتب سلسلة حسٌن، حسٌن خالد

 نصر ابراهٌم لصابد فً والتعبٌر التشكٌل جمالٌات) الضوء طابر شعرٌة .ٓٔ
 ٕٗٓٓ ،بٌروت والنشر، للدراسات العربٌة المإسسة عبٌد، صابر دمحم. د. أ ،(هللا

 الوهاب، عبد حمٌد الروابً، مستؽانمً أحبلم خطاب فً االشكالٌة الشخصٌة .ٔٔ
 9ٕٓٓ التربٌة، كلٌة الموصل، جامعة ماجستٌر، رسالة

 رسالة لاسم، سٌدو ناٌؾ الرحمن، عبد كمال عند المصصً الفضاء .ٕٔ
 ٕٓٔٓهولندا، فً الحرة الجامعة اآلداب، كلٌة ماجستٌر،



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2623

 واملساخع املصادز

 98ٗٔالثمافٌة،بؽداد، الشإون دار حسٌن، لاسمهو؟  من نساناإل .ٔ

 ضحى:ت لوجون، فٌلٌب والتصورات، المفاهٌم ،فرنسا فً الذاتٌة السٌرة أدب .ٕ
 98ٗٔ لسنة ٗ العدد، االجنبٌة الثمافة مجلة شبٌحة،

 مجلة بحراوي، حسن بالمؽرب، الذاتٌة السٌرة األطٌبوؼرافً المٌثاق أنساق .ٖ
 98ٗٔ ،ٗـ ٖالعدد المؽربٌة، آفاق

 المط، المادر عبد: مراجعة الصٌرفً، ابراهٌم: ت موٌر، أدوٌن الرواٌة، بناء .ٗ
 9ٙ٘ٔالماهرة، للطباعة، الجلٌل دار والنشر، للتؤلٌؾ المصرٌة الدار

 أفكار، مجلة الرحمن، عبد كمال ،(شابكة ألمار) مجموعة فً الشخصٌة تشكٌل .٘
 ٕٕٔٓ تموز 8ٕٕ العدد األردنٌة، الثمافة وزارة

 ٕٔٔٓسورٌة، الحوار، دار عبٌد، صابر دمحم ذاتً، السٌر التشكل تمظهرات .ٙ

 شكري ،(االٌام) حسٌن طه كتاب فً الذاتٌة السٌرة اآلتً، سٌرة الؽابب، سٌرة .1
 99ٕٔ ،تونس للنشر، الجنوب دار المبخوت،

 جامعة ماجستٌر، رسالة هٌاس، شكري خلٌل الذاتٌة، جبرا براهٌمإ جبرا سٌرة .8
 ٕٓٓٓالتربٌة، كلٌة الموصل،

 نموذجا ، خراط ألدوارد الروابً الخطاب الجدٌدة، الرواٌة فً المكان شعرٌة .9
 ٕٓٓٓالصحفٌة، الٌمامة ،مإسسة(8ٕ) الرٌاض كتب سلسلة حسٌن، حسٌن خالد

 نصر ابراهٌم لصابد فً والتعبٌر التشكٌل جمالٌات) الضوء طابر شعرٌة .ٓٔ
 ٕٗٓٓ ،بٌروت والنشر، للدراسات العربٌة المإسسة عبٌد، صابر دمحم. د. أ ،(هللا

 الوهاب، عبد حمٌد الروابً، مستؽانمً أحبلم خطاب فً االشكالٌة الشخصٌة .ٔٔ
 9ٕٓٓ التربٌة، كلٌة الموصل، جامعة ماجستٌر، رسالة

 رسالة لاسم، سٌدو ناٌؾ الرحمن، عبد كمال عند المصصً الفضاء .ٕٔ
 ٕٓٔٓهولندا، فً الحرة الجامعة اآلداب، كلٌة ماجستٌر،



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 99ٙٔالبلذلٌة، الحوار، دار عزام، دمحم الروابً، النص فضاء .ٖٔ

. د المعاصر، الفلسطٌنً الشعر فً المراءة واستراتٌجٌة ذاتٌة السٌر المصٌدة .ٗٔ
 ت.ب هٌاس، شكري خلٌل

 الحدٌثة، السرد لمصٌدة البنابٌة والتشكٌبلت النوعٌة األنماط: نرسٌس مراٌا .٘ٔ
 999ٔ:،ٔبٌروت،ط والتوزٌع، والنشر للدراسات الجامعٌة المإسسة الصكر، حاتم

 أمانة عمان، مجلة ابراهٌم، هللا عبد السردٌة، الهوٌة مشكلة: ساحلٌة مراٌا .ٙٔ
 .ٕٔٓٓ ،لسنة1ٕالعدد الكبرى، عمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشاهد عصٌصي انرهفصٌىٌ، قسٌ إَه

 

 خهيم إبزاهيم

 وحٌن ذلن، الفارس طلب. الولدان أٌها الماء، بعض لً اجلبا -

 سٌرؼً مخاطبا الرجل لال الماء، لٌجلب بٌته إلى بافل ركض

 :به المتفرس

 ؟ المدٌنة فً سلطة أي الفتى، أٌها لً لل -

 :عجالة على المدٌنة أنباء كل المادم على ٌمص سٌرؼً راح

 هً عندنا السلطة أسبوعٌن، منذ سلطة أي عندنا ٌوجد ال -

 .لٌبل البلدة حراسة فً ٌتناوبون هالًألا جمٌع، النفس عن الدفاع

 :مبتسما الفارس فؤجاب. بدوره سٌرؼً سؤل من؟ وأنتم -

 .سرٌعا تشخ كثٌرا تعرؾ لبن... هووه -

 (أوستروفسكً نٌكوالي - الفوالذ سمٌنا كٌؾ)



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 املشاهد عصٌصي انرهفصٌىٌ، قسٌ إَه

 

 خهيم إبزاهيم

 وحٌن ذلن، الفارس طلب. الولدان أٌها الماء، بعض لً اجلبا -

 سٌرؼً مخاطبا الرجل لال الماء، لٌجلب بٌته إلى بافل ركض

 :به المتفرس

 ؟ المدٌنة فً سلطة أي الفتى، أٌها لً لل -

 :عجالة على المدٌنة أنباء كل المادم على ٌمص سٌرؼً راح

 هً عندنا السلطة أسبوعٌن، منذ سلطة أي عندنا ٌوجد ال -

 .لٌبل البلدة حراسة فً ٌتناوبون هالًألا جمٌع، النفس عن الدفاع

 :مبتسما الفارس فؤجاب. بدوره سٌرؼً سؤل من؟ وأنتم -

 .سرٌعا تشخ كثٌرا تعرؾ لبن... هووه -

 (أوستروفسكً نٌكوالي - الفوالذ سمٌنا كٌؾ)



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 أمبٌرٌمً علم ورجل فٌلسوؾ نهأل" شٌخوخة المعرفة" نإ بٌكون فرانسٌس ٌمل لم
 العٌن أرباب من وأسبلفه أوستروفسكً مثل البصٌرة بعٌن ٌنظر أعمى أدٌبا ولٌس
 ٌنظم ما والتهاوٌم الرسوم من النٌولٌتٌن كهوؾ جدران على نمشوا الذٌن الثالثة

 .أحٌانا وٌتجاوزها بها وٌتنبؤ الدلٌمة العلمٌة التفاصٌل

 حابط على مرآة النعكاس لطف مبلحمة نبلحمها ذلن ومع أعمارنا المعرفة تمصر
 مضٌع ومتسارع، ضاؼط ٌومً سٌاسً بهم   انشؽالنا زحمة وفً. ملل أو كلل دون
 تعمل لرن لبل ما حتى ظلت التً اإلنسانٌة البوصلة أضعنا لؤلعصاب، ومتلؾ للولت
 مشتركة بوصلة وفك نتحرن جمٌعا   وأمسٌنا الطبٌعة، وطالة الخبرة إٌماع على

 فً وبنا بها ٌصل لد مخٌؾ بتسارع خرىألا هً تتطور التً اآللة بسمة موسومة
 . الموالع تبادل إلى األمر نهاٌة

 المادمة الموافل تجلبها التً المصٌرة خبارألا نأل حاجة إلى عادة من تحول انشؽال  
 تحولنا. عٌن إلى هدب من وألرب حربة من أطول أصبح موت من تنجٌنا لد بعٌد من

 السٌامً وعٌها تستمد متشابهة" سٌاسٌة كابنات" إلى نمصد أو نشعر أن ودون جمٌعا  
 ركام من ولكن والدرس البحث عبر وال مباشرة السٌاسً المعترن معالجة من ال

 نظام وفك تتحرن الرموز ورموز والرموز والكلمات الصور من ومبذول هابل
 .التلفزٌون تدعى مربعة ضوبٌة شاشة داخل علٌه مصطلح

 ؟"جمشٌد مرآة" على لرنا عشرٌن بعد نعثر أن ٌتخٌل كان من -

 كان ربما ما مكان من خافتة ضحكة وتصدر مظلة شكل على هابل إشعاع ٌنطلك
 طهران

 .طهران من ولٌس بكاء صوت هذا...  مخطا أنت كبل -

 لبل؟ من الخطاٌا هذه كل كانت أٌن -

 .مربٌة أصبحت نآلوا مكتوبة كانت -

 عن ؼفلة فً المرآة تلن داخل إلى جمٌعا   انزلمنا العجابب ببلد" ألٌس" دخلت وكما
 على بؤصبعه ٌضؽط أن بمجرد منها ٌخرج أنه متخٌبل   متاهة دخل كمن وللوبنا عمولنا
 .بعادألا ثبلثً العالم إلى الخروج بوابة أمام نفسه فٌجد الحلم زر

 لد المتاهة هذه وأن بعٌد أمد منذ تعطل لد الزر هذا أن هً المرة الحمٌمة لكن
 فهً الست، الجهات من بنا ٌحٌط محكما   سورا   وأصبحت حواسنا جمٌع على استولت
 مابدة على الطفٌلً الشرؾ ضٌؾ وهً الصباحٌة الحركة خارطة ٌرسم من الٌوم
 .متمدة السهرة شمعة على ٌبمً الذي الولود وهً العشاء

 لذٌفة سموط خبر أمام الفوالذي درعنا فضابلها، أكبر من واحدة الشعورٌة الببلدة
 المحٌط فً جامبو طابرة وسموط ابتدابٌة مدرسة فً عبوة وانفجار سكنً حً على

 .شنما   أو ذبحا   أو حرلا   اآلالؾ وممتل حمٌر دٌكتاتور ٌد على رهٌبة مجزرة وولوع

 العاملة البرولٌتارٌا لمجتمعات المعاشٌة المهنٌة الحالة تنتهً الٌوم، انتصاؾ مع
 المشوي، الخبر مطاعم إلى وزرافات وحدانا الموم وٌمضً الرثة، بعد وما والرثة
 ألنه فٌه راؼب أنه وٌتوهم اختاره أنه ٌظن الذي الطبك" سٌاسً كابن" كل فٌتناول
 متٌنة السٌاسٌة أمعابه على ستحافظ التً الحمٌمة فٌتامٌنات على ٌحتوي الذي الوحٌد
 .الدوام على وحٌة وطرٌة

 خرآلوا. سطحألا على كالؽربان الجاثمة لواحألا فً الثانٌة الفضٌلة هو الكذب
 طرٌمه فً ٌمؾ من كل ٌلسع دبور مثل الكذبة تحلك. بذلن اعترؾ ولو حتى كاذب
 : تمٌت وال تخدر لسعة

 ٌكذبون؟ أنهم تتخٌل ولماذا -

 ... الحمٌمة فً -

 .بها كبلمه ٌبدأ فجمٌعهم البؽٌضة الكلمة هذه تمل ال -

 أكبر تبدو لجعلها بحاجة وهو الحمٌمة من جزء لدٌه منهم واحد كل نأل حسنا، -
 .ٌنفخها ولذلن خرٌنآلا أجزاء من

 منها؟ ٌنفخ جزء أي -

 .شفتٌها -

 إلى رزله آلة وٌحول" علً بن" لبٌلة من فمٌرا   شابا ٌحرق شمعة لهٌب المتاهة فً
 تشبه كانت مبهمة بكلمات مؽمؽما برأسه وٌهز شفتٌه العجوز ٌمط... أسود هشٌم



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2627

 لد المتاهة هذه وأن بعٌد أمد منذ تعطل لد الزر هذا أن هً المرة الحمٌمة لكن
 فهً الست، الجهات من بنا ٌحٌط محكما   سورا   وأصبحت حواسنا جمٌع على استولت
 مابدة على الطفٌلً الشرؾ ضٌؾ وهً الصباحٌة الحركة خارطة ٌرسم من الٌوم
 .متمدة السهرة شمعة على ٌبمً الذي الولود وهً العشاء

 لذٌفة سموط خبر أمام الفوالذي درعنا فضابلها، أكبر من واحدة الشعورٌة الببلدة
 المحٌط فً جامبو طابرة وسموط ابتدابٌة مدرسة فً عبوة وانفجار سكنً حً على

 .شنما   أو ذبحا   أو حرلا   اآلالؾ وممتل حمٌر دٌكتاتور ٌد على رهٌبة مجزرة وولوع

 العاملة البرولٌتارٌا لمجتمعات المعاشٌة المهنٌة الحالة تنتهً الٌوم، انتصاؾ مع
 المشوي، الخبر مطاعم إلى وزرافات وحدانا الموم وٌمضً الرثة، بعد وما والرثة
 ألنه فٌه راؼب أنه وٌتوهم اختاره أنه ٌظن الذي الطبك" سٌاسً كابن" كل فٌتناول
 متٌنة السٌاسٌة أمعابه على ستحافظ التً الحمٌمة فٌتامٌنات على ٌحتوي الذي الوحٌد
 .الدوام على وحٌة وطرٌة

 خرآلوا. سطحألا على كالؽربان الجاثمة لواحألا فً الثانٌة الفضٌلة هو الكذب
 طرٌمه فً ٌمؾ من كل ٌلسع دبور مثل الكذبة تحلك. بذلن اعترؾ ولو حتى كاذب
 : تمٌت وال تخدر لسعة

 ٌكذبون؟ أنهم تتخٌل ولماذا -

 ... الحمٌمة فً -

 .بها كبلمه ٌبدأ فجمٌعهم البؽٌضة الكلمة هذه تمل ال -

 أكبر تبدو لجعلها بحاجة وهو الحمٌمة من جزء لدٌه منهم واحد كل نأل حسنا، -
 .ٌنفخها ولذلن خرٌنآلا أجزاء من

 منها؟ ٌنفخ جزء أي -

 .شفتٌها -

 إلى رزله آلة وٌحول" علً بن" لبٌلة من فمٌرا   شابا ٌحرق شمعة لهٌب المتاهة فً
 تشبه كانت مبهمة بكلمات مؽمؽما برأسه وٌهز شفتٌه العجوز ٌمط... أسود هشٌم



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 الجنوب ألصى فً طفل فٌلثػ ما مكان من منعش هواء ٌهب". صورة لٌست إنها"
 صحن على باطمبنان بٌضاء حمامات ثبلث تمؾ!". الربٌع إنه: "بدوٌة بلهجة الؽربً
 .السطح فوق منصوب فضابً

 ألرب إلى النسور عنها وتطٌر الشوارب وتهتز والمراجل والنخوة الحمٌة تفور
 سماوات من تهمً عمبللة برد كحبات جدٌد من البرامٌل تتسالط. لٌمون شجرة
 .الشاشة تحترق لببل ضاءةإلا بتخفٌؾ المخرج ٌؤمر. داكنة

 هجمة مضادة، وهجمة هجمة. الذهاب دوري بطالات توزٌع ٌجري ضجة دون
 زمنٌا، محددة ؼٌر تبدو المتاهة داخل التلفٌك مباراة ،أخرى مضادة وهجمة أخرى
 أذن فً" بوظو عدنان" صوت ٌرن. دلٌمة من ألل تصبح الدوالر مواجهة فً الساعة
 .بصمت علٌه فٌترحم السبعٌنً العجوز

 واالنتظار سود،ألوا بٌضألا ذاكرة على تضؽط واالستمرار مانألا ذكرٌات
 :أحد ٌراها ال التً المإامرة احتماالت ٌنعش الطوٌل

 .مرٌكانألوا الروس ٌتصارع ؼرفتً وداخل لٌلولتً ساعة فً رجل، ٌا تصور -

 .التلفزٌون انطفاء بعد ٌفعبلن ماذا ٌدري من ساذجا، تكن ال -

 .ننام أن بعد ٌجري ماذا ٌعرؾ أحد ال حك، معن -

 فً المخفٌة الثؽرة أو الشارع على المطلة الشرفة دور الفضابٌة المتاهات تتممص
 ولكن أسراره كتم فً الحاكم تهاون لٌس مستؽلة مصٌره وصاؼة العالم حكام جدران
 .العوام لطعان بٌن والسذاجة واألمٌة الجهل تفشً

 هذا نكسر إننا ،"للجمٌع السٌاسة" شعار الٌوم نرفع نحن: المشاهد عزٌزي
 المرار نأل خرٌنآلا ببلد فً المرار صناع من واحدا لتكون وندعون الطبمً االحتكار
 ولذلن جٌدا ذلن نعلم ٌموت، أن ٌرٌد أحد ال بها، تموت أن ترٌد التً بالطرٌمة ٌتعلك
 :معنا ابموا...  ونواصل فاصل عبلن،إلا بعد نتابع"... تشعر أن دون سنمتلن

 ال جراثٌم ال لذارة ال وٌعطر، وٌعمم ٌنظؾ ٔ فً ٖ الجدٌد الؽسٌل مسحوق)
 (الجدٌد الؽسٌل مسحوق مع بخٌر الوطن...  الٌوم بعد نتنة رابحة

 علٌه بألا فٌطلك زرلاوٌن بعٌنٌن أشمر ولد أفرٌمٌة عابلة فً ٌولد أن مرألا ٌشبه
 ال والولد رابع، باسم الجٌران ٌنادٌه بٌنما ثالثا اسما والعم آخر اسما مألوا اسما

 فً ولىألا للمرة ٌراهم أشخاص علٌه أطلمها التً األسماء هذه من اسم يأل ٌستجٌب
 فً جدوى أهله ٌجد لم ضاع حٌن ولذلن الظلمة فً الملٌلة سنواته الولد عاش. حٌاته
 .عنه البحث

 :المشاهد عزٌزي

 لدرا   تمتلن أن وال سٌاسٌة عابلة من تكون أن نشترط ال فنحن رابحة صفمة إنها 
 العملٌة، والتجربة االجتماعٌة والخبرة والمعاشرة والسٌاحة والثمافة المعرفة من عالٌا  
 ...وترى تسمع أن فمط ٌكفٌنا

 !فمط؟ -

 .ذلن بعد واللسان -

 والعمل؟ -

 !العمل -

 فحٌث عبثا ولكن المستنمعات طحالب مثل والتعجب االستفهام إشارات تتكاثر
  جدٌد من وتدور كابوس إلى الحلم ٌنملب. شًء كل ٌنتهً أن ٌجب النمطة تكون
 .والمهارشات والمنالرات المهاترات عجلة

 :طابرة مرور من متعجبا بالجو معلمتان عٌناه شخص ٌتدخل

 هذه؟ ما -

 .المدنٌٌن على بها لتلمً متفجرة برامٌل تحمل حربٌة طابرة -

 طابرة؟ تعنً ماذا -

 .بشًء تلمً أن دون نظارألا عن وتؽٌب باستمامة طرٌمها الطابرة تتابع

 :جرٌدة فً ٌمرأ كؤنه حدٌثه الشخص ٌتابع



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2629

 علٌه بألا فٌطلك زرلاوٌن بعٌنٌن أشمر ولد أفرٌمٌة عابلة فً ٌولد أن مرألا ٌشبه
 ال والولد رابع، باسم الجٌران ٌنادٌه بٌنما ثالثا اسما والعم آخر اسما مألوا اسما

 فً ولىألا للمرة ٌراهم أشخاص علٌه أطلمها التً األسماء هذه من اسم يأل ٌستجٌب
 فً جدوى أهله ٌجد لم ضاع حٌن ولذلن الظلمة فً الملٌلة سنواته الولد عاش. حٌاته
 .عنه البحث

 :المشاهد عزٌزي

 لدرا   تمتلن أن وال سٌاسٌة عابلة من تكون أن نشترط ال فنحن رابحة صفمة إنها 
 العملٌة، والتجربة االجتماعٌة والخبرة والمعاشرة والسٌاحة والثمافة المعرفة من عالٌا  
 ...وترى تسمع أن فمط ٌكفٌنا

 !فمط؟ -

 .ذلن بعد واللسان -

 والعمل؟ -

 !العمل -

 فحٌث عبثا ولكن المستنمعات طحالب مثل والتعجب االستفهام إشارات تتكاثر
  جدٌد من وتدور كابوس إلى الحلم ٌنملب. شًء كل ٌنتهً أن ٌجب النمطة تكون
 .والمهارشات والمنالرات المهاترات عجلة

 :طابرة مرور من متعجبا بالجو معلمتان عٌناه شخص ٌتدخل

 هذه؟ ما -

 .المدنٌٌن على بها لتلمً متفجرة برامٌل تحمل حربٌة طابرة -

 طابرة؟ تعنً ماذا -

 .بشًء تلمً أن دون نظارألا عن وتؽٌب باستمامة طرٌمها الطابرة تتابع

 :جرٌدة فً ٌمرأ كؤنه حدٌثه الشخص ٌتابع



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 فً ثؽرة، وحرماتنا بٌوتنا على اآلخرون منها ٌطل شرفة الفضابٌة المتاهة -
، نراهم أننا نمّدر حٌث من فٌروننا ومشاعرنا عمولنا إلى عبرها ٌنفذون جدارنا

 الزوج دور لعب فً أعمارنا نصؾ نهدر، نوجههم أننا نظن حٌث من وٌوجهوننا
 سطحٌة وتحلٌبلت خاطبة آراء إبداء فً اآلخر ونصفه لرونه ٌرى ال الذي المخدوع
 الولابع ولواحك الولابع تكذبها ما سرعان وتنبإات

 جمٌع متابعة عن عاجزون نناألو، التلفزٌون على سابمة السٌاسة: صدٌمً ٌا اسمع
 تافه أنه أو والع ؼٌر وهمً التلفزٌون ٌعرضه ال الذي فالحدث العالم فً ٌحدث ما

 االرتباط فهو الوهم هذا مصدر أما، المستمبلٌة األحداث مجرٌات فً األثر عدٌم
 بٌن والمتخٌل الوهمً واالرتباط، جهة من والتلفزٌون وعٌنا بٌن والفعلً الحمٌمً
 .أخرى جهة من والتلفزٌون السٌاسة

 ... هذه مبرٌالٌةإلا فلسفتن أفهم ال -

 .طابرة تعنً ماذا لً تمل لم لمولها، بحاجة أكن لم فهمتها لو -

 فلن ولع وإذا ٌمع، لم الذي هو نعرضه ال الذي الوحٌد الحدث: المشاهد عزٌزي
 .ثٌابن وتحت نومن ؼرفة فً بابن خلؾ مراسلنا لبلنا، أحد ٌلتمطه

 ٌثمب الدوام ولكن تتخللها التً كاذٌبألا كمٌة تكشؾ المفرطة الدعابٌة الثمة
 .زابؽة وعٌون منهكة برإوس بالن فما العاشر المرن من مثل ٌمول كما الرخام

 :أحدهم ٌتمدم الخلفٌة، الصفوؾ من

 الحلٌب أن ألنعهم أن أستطٌع عبلمإلا وزارة سلمتنً إذا سٌدي ٌا صدلنً -
 .ٌزرع الملح وأن رضألا باطن من ٌستخرج

 والحمر والسود البٌض الثٌران خلفه تاركا وانسحب الُمشاهد أمام المواطن هُزم
 تاركا الصؽٌرة الشاشة حضرة فً صاؼرا بٌته فً ولبع التوالً على تإكل

 انتصاراته تخلد أن ولؤلفبلم العابلٌة خبلفاته تحل أن والمصرٌة الشامٌة للمسلسبلت
 .اإلنسانٌة هزابمه تبرر أن وللمظاهرات الثورٌة نٌرانه تبرد أن وللمناظرات المومٌة

 كً ٌدن مد: المحطانً النسٌج ولحمة السلٌمانً الجن حفٌد المشاهد عزٌزي -
 . نباٌعن

" نبٌعن" الكلمة ٌجعل مرٌع مطبعً خطؤ خبارياإل الشرٌط حٌث الشاشة أسفل فً
 وٌتناثر أنفه ٌحمر المحطانً، النسٌج ولحمة السلٌمانً الجن حفٌد المشاهد فٌضطرب

 سماٌة عن تراثٌا برنامجا تمدم فرعٌة متاهة إلى الحال فً وٌنتمل فمه من الزبد
 .الخام بالنفط الربٌعٌة البندورة

 ذاته الهبلمً الشكل...  الفضابٌة المتاهة داخل لرنا وعشرٌن ستة بعد الدولة تموم
 الذي السمٌن الرجل ٌصرخ" ٌموتون وهم نستشهد نناأل. "المسمى هذا ترفض لدولة
 أحدا أن إلى مطمبنا أراد متى وٌضحن بشرٌا وجها ٌشبه السختٌان من لناعا ٌرتدي

 .المناع خلؾ من ٌبلحظه لن

 بالسخام ملوث وجهه السن صؽٌر أحذٌة ماسح ٌؽمؽم الذهب، سوق مدخل عند
 صفٌر سمعه إلى ٌتناهى وفجؤة" سٌبة معارضة تنتج السٌبة السلطة: "لدٌمة بحكمة
 فً ٌمول" هً إنها. "جٌبه من الجوال هاتفه وٌخرج بنطاله بؤطراؾ ٌده فٌمسح عذب
 .نفسه

 .الوسط فً واحد حرؾ وٌبمى باء وآخرها حاء أولها أحرؾ ثبلثة من كلمة -

 ضروري؟ الثالث الحرؾ -

 .تعرؾ ال أنن لل... مثمؾ أساس على -

 تلفزٌون كلمة جربً...  أعرؾ ال -

 ! ممتاز -

 هواء من األولى النسمات وٌستنشك المطار من ٌنزل" التلفزٌونً المواطن" ٌكد لم
 ودق عشبه اجترار علٌه أن وبدا المطرلة تحت جدٌد من نفسه وجد حتى ملوث ؼٌر
 ذاتها بالجملة حدٌثه وبدأ الشاشة على ظهر آخر رجل ٌدٌرها دوامة داخل مابه

 ".المشاهد عزٌزي"



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2631

 كً ٌدن مد: المحطانً النسٌج ولحمة السلٌمانً الجن حفٌد المشاهد عزٌزي -
 . نباٌعن

" نبٌعن" الكلمة ٌجعل مرٌع مطبعً خطؤ خبارياإل الشرٌط حٌث الشاشة أسفل فً
 وٌتناثر أنفه ٌحمر المحطانً، النسٌج ولحمة السلٌمانً الجن حفٌد المشاهد فٌضطرب

 سماٌة عن تراثٌا برنامجا تمدم فرعٌة متاهة إلى الحال فً وٌنتمل فمه من الزبد
 .الخام بالنفط الربٌعٌة البندورة

 ذاته الهبلمً الشكل...  الفضابٌة المتاهة داخل لرنا وعشرٌن ستة بعد الدولة تموم
 الذي السمٌن الرجل ٌصرخ" ٌموتون وهم نستشهد نناأل. "المسمى هذا ترفض لدولة
 أحدا أن إلى مطمبنا أراد متى وٌضحن بشرٌا وجها ٌشبه السختٌان من لناعا ٌرتدي

 .المناع خلؾ من ٌبلحظه لن

 بالسخام ملوث وجهه السن صؽٌر أحذٌة ماسح ٌؽمؽم الذهب، سوق مدخل عند
 صفٌر سمعه إلى ٌتناهى وفجؤة" سٌبة معارضة تنتج السٌبة السلطة: "لدٌمة بحكمة
 فً ٌمول" هً إنها. "جٌبه من الجوال هاتفه وٌخرج بنطاله بؤطراؾ ٌده فٌمسح عذب
 .نفسه

 .الوسط فً واحد حرؾ وٌبمى باء وآخرها حاء أولها أحرؾ ثبلثة من كلمة -

 ضروري؟ الثالث الحرؾ -

 .تعرؾ ال أنن لل... مثمؾ أساس على -

 تلفزٌون كلمة جربً...  أعرؾ ال -

 ! ممتاز -

 هواء من األولى النسمات وٌستنشك المطار من ٌنزل" التلفزٌونً المواطن" ٌكد لم
 ودق عشبه اجترار علٌه أن وبدا المطرلة تحت جدٌد من نفسه وجد حتى ملوث ؼٌر
 ذاتها بالجملة حدٌثه وبدأ الشاشة على ظهر آخر رجل ٌدٌرها دوامة داخل مابه

 ".المشاهد عزٌزي"



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 تجرع بٌن مخٌرا   األخرس المواطن وأصبح الوراء إلى لرن نصؾ الوطن تراجع
 الخالدة الطوارئ لانون متاهة داخل حٌاته متابعة وبٌن المسموم الهجرة كؤس

 واإلجابة الشن نظرات وتحمل متر مابة كل الشخصٌة هوٌته إبراز إلى واضطراره
 سرسري أو التنٌن بنمش موشوم دخان بٌاع أو أمرد صبً ٌطرحها سخٌفة أسبلة على
 .الطرٌك منتصؾ فً وٌمفون روسٌة ببنادق مسلحون أنهم لمجرد سابك

 أنبوب ثمب من ٌمر ساخن كهواء المتاهة داخل معاكس اتجاه فً ٌمضً الولت
 .الوالع من عنجهٌة ألل كان التلفزٌون وأن مخطبٌن كنا أننا نعرؾ فجؤة. بارد

 عٌن؟ مدٌنة إلى الذهاب ترٌد لماذا سٌن، مدٌنة من نفوسن -

 .بالمملوب الهوٌة تمسن أنت عفوا، -

 .شؤنن من لٌس هذا -

 حضنه فً ٌضع منه أصؽر لشاب ٌناولها الحرس، ؼرفة إلى بالهوٌة وٌدخل
 ثمٌلة الدلابك تمضً. فمط سبابته باستخدام حرفا   حرفا   االسم بدق هذا وٌؤخذ ما جهازا
 ابتسامة شفتٌه وعلى بالهوٌة صؽرألا الشاب ٌعود. مسلسل منتصؾ فً إعبلن مثل

 :ساخرة

 الصؾ؟ من طردتنً ٌوم أتذكر أستاذ، مرحبا -

 لصباح أؼنٌة على ٌتفرج ولألا شعبً، ممهى فً شابان" عنتاب ؼازي" فً
 ... ٌبكً والثانً التلفزٌون فً فخري

 ُدّمرت حلب -

 .واحدة مرة تفهموا ولم مرة مابة لالها الكواكبً أن لكم للت مرة ألؾ -

 ماذا؟ نفهم لم -

 .ستدمر نهاإ -

 .بالظلم شعرنا نناأل نهضنا -

 .سمحت إذا فمط نفسن عن تحدث -

 الهبوط نستطٌع ال أننا ونؤسؾ مباشرة   الهواء على أنت: البلجا المشاهد عزٌزي
 .آمنة مطارات وجود لعدم رضألا إلى بن

 .آمنة مطارات توجد ولكن -

 .شاؼرة مطارات نمصد عفوا -

 (شٌبس بطاطا من جدٌد نوع عن لوانألبا مصور إعبلن)

 تخطو وهً الشاشة من تمترب صلًألا بلونه شعرها جذور تشً متؤنمة مذٌعة
 والؽرور البهجة بٌن تتراوح بلهجة حذاإها، ٌتلوث أن محاذرة الجثث بعض فوق

 .لرٌة فً شارع بتحرٌر العالم وتبشر حرؾألا مخارج على تضؽط

 والفة بمٌت مألا الطابرة، توالٌت فً اختبؤ والطفل النافذة، من بنفسه رمى الشاب
 لٌست إنها لكم للت" تشبه جملة وؼمؽم بٌؤس رأسه فهز العجوز أما موتها رؼم

 ".صورة

 لم من وثمة فهمها ٌحاول من وثمة فهمها من ثمة المتاهة، من أكبر كبٌرة، اللعبة
 أما التلفزٌون عن وهذا. ولسانه وأنفه وأذنٌه عٌنٌه أجهد مهما ٌفهمها ولن ٌفهمها

 .أخرى ممامة فله األنترنٌت

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2633

 الهبوط نستطٌع ال أننا ونؤسؾ مباشرة   الهواء على أنت: البلجا المشاهد عزٌزي
 .آمنة مطارات وجود لعدم رضألا إلى بن

 .آمنة مطارات توجد ولكن -

 .شاؼرة مطارات نمصد عفوا -

 (شٌبس بطاطا من جدٌد نوع عن لوانألبا مصور إعبلن)

 تخطو وهً الشاشة من تمترب صلًألا بلونه شعرها جذور تشً متؤنمة مذٌعة
 والؽرور البهجة بٌن تتراوح بلهجة حذاإها، ٌتلوث أن محاذرة الجثث بعض فوق

 .لرٌة فً شارع بتحرٌر العالم وتبشر حرؾألا مخارج على تضؽط

 والفة بمٌت مألا الطابرة، توالٌت فً اختبؤ والطفل النافذة، من بنفسه رمى الشاب
 لٌست إنها لكم للت" تشبه جملة وؼمؽم بٌؤس رأسه فهز العجوز أما موتها رؼم

 ".صورة

 لم من وثمة فهمها ٌحاول من وثمة فهمها من ثمة المتاهة، من أكبر كبٌرة، اللعبة
 أما التلفزٌون عن وهذا. ولسانه وأنفه وأذنٌه عٌنٌه أجهد مهما ٌفهمها ولن ٌفهمها

 .أخرى ممامة فله األنترنٌت

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 ؟ وانرازٌخ انعازد تني انعالقح

 

  انقذايف حممد  استطالع

 للتؤرٌخ مصدرا فلنمل أو تارٌخٌة وثٌمة الرواٌة اعتبار مدى فً ٌتمحور الخبلؾ

 “ جلٌة واضحة الفترة تلن تظهر لم وإن تارٌخٌة بمرحلة تلتزم الرواٌة “

  التارٌخ عن منفصبل كروابً  عمله حدود تمؾ وأٌن السارد ٌبدأ أن ٌمكن أٌن من
 مخٌلته لىإ ٌحتكم" بل حدث ما فٌه ٌمول ال بداعًإ سردي عمل فً ٌمدمه لما

 تارٌخٌة مرحلة من مستوحاة تكون لد لكنها بعٌنه تارٌخا لٌست فمواضٌعه" ورإٌته
 لست ناأ ٌمول فالروابً لذا( ومكانا زمانا) ضمن لؤلحداث نمل لٌست هً وبالتالً
 هذا طرحنا .. الماضً من فات ما ٌستحضر عٌان شاهد ولست لؤلحداث مإرخا

  .اءدبواأل الكتاب من عدد مع الموضوع

 انعثٍدي زخة تٍ ٍَطأ انرىَعً وانسوائً تانكاذة تدأَا

 واختبلؾ كبٌر جدال محل عبللة هً والتارٌخ السارد
 مدى فً ٌتمحور الخبلؾ هذا محل. والنماد الدارسٌن بٌن

 للتؤرٌخ مصدرا فلنمل أو تارٌخٌة وثٌمة الرواٌة اعتبار
 بالرواٌة ٌتعلّك فٌما كبٌرا شكاالإ نجد ال لد. ما لمرحلة
 مضت تارٌخٌة أحداثا مضمونها فً تؤخذ التً التارٌخٌة
 فتكون لها التؤرٌخ تم زمنٌة حداثأ على السارد فٌها ٌعتمد

 فً السارد ٌعتمده الذي المصدر هً التارٌخٌة المراجع
 فٌها المتخٌل كان نإو وشخوصها رواٌته أحداث صٌاؼة
 عمله خبلل من لن ٌمدم فالسارد التارٌخٌة المراجع مع ٌتنالض ال لكنه بسٌطا لٌس

 متناول فً الإ تكون ال لد التً التارٌخٌة حداثواأل الولابع لتلن ٌاأدب تصوٌرا
 صدرت التً الجدٌدة ٌةدباأل عمالاأل فً ولنا. التارٌخ فً والمختصٌن المإرخٌن
 فٌها تناول عٌسى، إبراهٌم المصري والصحفً للكاتب الدم رحلة رواٌة مإخرا
 عفان بن عثمان حكم مرحلة وهً اإلسبلمً التارٌخ من مهمة مرحلة حداثأ الكاتب

 الرسول وفاة منذ االسبلمً تارٌخنا فً عنه المسكوت وٌتناول الكبرى الفتنة وانطبلق
 على باالعتماد طالب ابً بن وعلً عثمان اؼتٌال بعد وابلاأل الصحابة التتال لىإ

 السارد تجد الرواٌة تمرأ نتوأ. السٌرة كتب فً دون وما اإلسبلمً التراث كتب
 ترى نفسن فتجد مبهر وبسرد روابً شكل فً سٌنمابٌا تصوٌرا حداثاأل لن ٌصور
 . مامنأ تدور كؤنها حداثاأل تلن

 وتمدٌمه التارٌخ فً النبش فً هاما دورا ٌلعب عمالاأل هذه مثل فً السارد
 للمختصٌن إال تروق ال التً التارٌخ كتب عن بعٌدا ٌستسٌؽه روابً لالب فً للمارئ

 لكن. مسرحٌة أو سٌنمابٌة مادة اإلطار هذا فً المنجزة الرواٌة تكون ولد والباحثٌن،
 توجها تخدم مراجع انتماء وأ التارٌخ تزوٌر هو النماد ٌخشاه ما أٌضا اإلطار هذا فً

 التؤثٌرات من تخلو أن ٌمكن ال التارٌخ كتابة أن منعل فكلنا معٌنا أٌدٌولوجٌا
 التً للنصوص بالنسبة ٌطرح لد شكالاأل. للكاتب والسٌاسٌة والنفسٌة االجتماعٌة

 من شخوصه المتخٌل من عالما لٌبنً ٌعاٌشه لم تارٌخً حدث على السارد فٌها ٌعتمد



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
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ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2635

 انعثٍدي زخة تٍ ٍَطأ انرىَعً وانسوائً تانكاذة تدأَا

 واختبلؾ كبٌر جدال محل عبللة هً والتارٌخ السارد
 مدى فً ٌتمحور الخبلؾ هذا محل. والنماد الدارسٌن بٌن

 للتؤرٌخ مصدرا فلنمل أو تارٌخٌة وثٌمة الرواٌة اعتبار
 بالرواٌة ٌتعلّك فٌما كبٌرا شكاالإ نجد ال لد. ما لمرحلة
 مضت تارٌخٌة أحداثا مضمونها فً تؤخذ التً التارٌخٌة
 فتكون لها التؤرٌخ تم زمنٌة حداثأ على السارد فٌها ٌعتمد

 فً السارد ٌعتمده الذي المصدر هً التارٌخٌة المراجع
 فٌها المتخٌل كان نإو وشخوصها رواٌته أحداث صٌاؼة
 عمله خبلل من لن ٌمدم فالسارد التارٌخٌة المراجع مع ٌتنالض ال لكنه بسٌطا لٌس

 متناول فً الإ تكون ال لد التً التارٌخٌة حداثواأل الولابع لتلن ٌاأدب تصوٌرا
 صدرت التً الجدٌدة ٌةدباأل عمالاأل فً ولنا. التارٌخ فً والمختصٌن المإرخٌن
 فٌها تناول عٌسى، إبراهٌم المصري والصحفً للكاتب الدم رحلة رواٌة مإخرا
 عفان بن عثمان حكم مرحلة وهً اإلسبلمً التارٌخ من مهمة مرحلة حداثأ الكاتب

 الرسول وفاة منذ االسبلمً تارٌخنا فً عنه المسكوت وٌتناول الكبرى الفتنة وانطبلق
 على باالعتماد طالب ابً بن وعلً عثمان اؼتٌال بعد وابلاأل الصحابة التتال لىإ

 السارد تجد الرواٌة تمرأ نتوأ. السٌرة كتب فً دون وما اإلسبلمً التراث كتب
 ترى نفسن فتجد مبهر وبسرد روابً شكل فً سٌنمابٌا تصوٌرا حداثاأل لن ٌصور
 . مامنأ تدور كؤنها حداثاأل تلن

 وتمدٌمه التارٌخ فً النبش فً هاما دورا ٌلعب عمالاأل هذه مثل فً السارد
 للمختصٌن إال تروق ال التً التارٌخ كتب عن بعٌدا ٌستسٌؽه روابً لالب فً للمارئ

 لكن. مسرحٌة أو سٌنمابٌة مادة اإلطار هذا فً المنجزة الرواٌة تكون ولد والباحثٌن،
 توجها تخدم مراجع انتماء وأ التارٌخ تزوٌر هو النماد ٌخشاه ما أٌضا اإلطار هذا فً

 التؤثٌرات من تخلو أن ٌمكن ال التارٌخ كتابة أن منعل فكلنا معٌنا أٌدٌولوجٌا
 التً للنصوص بالنسبة ٌطرح لد شكالاأل. للكاتب والسٌاسٌة والنفسٌة االجتماعٌة

 من شخوصه المتخٌل من عالما لٌبنً ٌعاٌشه لم تارٌخً حدث على السارد فٌها ٌعتمد



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 هذا اعتبار ٌمكن ال التارٌخٌة، الولابع بحمٌمة العالم لذلن عبللة وال الكاتب خٌال
 مرحلة فً تصٌر حداثهاأ كانت نوإ التارٌخٌة الرواٌات ضمن االعمال من الصنؾ

 فً تمرأه فبل التارٌخ على االطبلع أردت ذاإ نهأ أعتمد شخصٌا. السارد ٌعاٌشها لم
 الشعراء بداعاتإ فً الرأه بل فٌه الباحثٌن دراسات فً أو المدرسٌة التارٌخ كتب

 سلطة أخفته ما ستجد والموسٌمٌٌن والمسرحٌٌن والسٌنمابٌٌن والرسامٌن والروابٌٌن
 الناس عٌش تفاصٌل على تطلعه الروابٌة عمالفاأل. كادمٌٌناأل أوراق من الحاكم
 فً وااللتصادٌة والسٌاسٌة والنفسٌة االجتماعٌة مشاكلهم وعلى تفكٌرهم طرق وعلى
 الفرنسً الروابً أعمال من المول هذا على أدل ولٌس. ما مجتمع داخل ما مرحلة

 الروابٌن وفً" دوما الكسندر"و" هٌؽو فٌكتور"و" زوال اٌمل" ومواطنٌه" بالزان"
 هإالء كل. منٌؾ نالرحم وعبد جبرا إبراهٌم وجبرا مٌنا وحنا محفوظ نجٌب العرب
 ألن التارٌخٌة للحمٌمة وفىواأل األدق التؤرٌخ لعمري وهو لزمنهم مإرخٌن كانوا

 .سلطته ٌخدم ما ٌدون وبه السلطة ٌملن من ٌكتبه الرسمً التارٌخ

 :  ذقىل نٍثٍا يٍ وقاصح كاذثح  انىزفهً ظعاد

 والفترة الولتٌة بؤزمنتها مإثرة التارٌخٌة الحمبة فٌها تحممت ٌةدباأل العصور
 بالفترة ٌتطبع الروابً السارد. العصري الظرؾ بمحتوٌات البالػ وتؤثٌرها الزمنٌة،

 الفترة تلن تظهر لم وإن تارٌخٌة بمرحلة تلتزم فالرواٌة رواٌته، مع فٌها ٌمضً التً
 تارٌخٌة مواضٌع تناولت التً الرواٌات هً كثٌرة .السردٌة الحبكة فً جلٌة واضحة
 تكوٌن فً مبطنا دورا تلعب السارد ومتخٌلة المتخٌل؛ من شخصٌات مضٌفة

 الحمٌمٌة؛ الشخصٌة عن المنبثمة التارٌخٌة الشخصٌة
 بظبلل لها محاكاة بل الحمٌمة عٌن هً لٌست لكنها
 الرواٌات تصنٌؾ فٌها ٌمع التً اإلشكالٌة أما .الخٌال
 فهو: رواٌته طبٌعة من السارد ومولؾ السرد وأنواع
 المتوهم) التارٌخٌة السردٌة حٌث من وخٌال حمٌمة بٌن

 كثٌرا ٌتمٌد ال السارد فإن( التارٌخً والزمن والمتخٌل
 خبلله من ٌسرد تراثٌا محكٌا سرده لكون الحمٌمة بتلن
  رواٌة كل لٌست أنه: ثدالحا فالخلط. ما زمنٌة حمبة

 من فكثٌر. الممتدة واألزمنة الشخصٌات لتلن حمٌمً متمثل تارٌخٌة حمبة تسرد
 ٌرٌد ما حول وتمركزت..  واألنا ..النفسٌة السارد طبٌعة فٌها تدخلت الرواٌات
 على جمالٌة لمسات وضع فإن لذلن إضافة ..ٌحدث أن ٌتمنى وما تجسٌده السارد
 مجاز تحرٌؾ إال هو ما مإثرة كافٌة مساحة ومنحها والشخصٌات األبطال بعض
 ودلة ثمبل أكثر ٌجعله ما التارٌخ فٌض من ٌمتبس خٌالً سرد) كتصنٌفها رواٌة لسرد
 أن كما (.الفنٌة بطرٌمته له ٌإصل حدث على السارد فٌه ٌبرهن ما حدث تؤسٌس فً

 فترات عن تتحدث العربٌة المكتبة بها امتؤلت رواٌات فً تمثل التارٌخً السرد
 لكنها بالفعل طرأت ما والعة تشكٌل فً الخٌال ٌتدخل لد حمٌمً، وسرد وشخصٌات

 . خٌاله وأنماط بذوله الثٌاب ٌحٌن الذي الراوي خال بنكهة

 هً شخصٌات لٌمثل الرمز فٌه ٌتجسد الذي السرد هً الرواٌة تظل: تلن والحالة
 حمٌمة بٌن مْشِكبل ٌظل ساردها لكن تارٌخٌا، حمٌمتها وتجسدت فٌنا عاشت ذاتها بعٌن
 (المتخٌل السردي التجسٌد) الخٌال أمثولة وبٌن( الفعلً التشابه) الحدث

  :ٌقىل انعساق يٍ خايعً وأظراذ كاذة فهحً خاظى حمًد

 مهما التارٌخ، وسط نعٌش أننا ترى الأ مثمؾ، لكل معمدة، إشكالٌة ٌمثل التارٌخ
 أو الروابً للسرد مادة التارٌخ  من جعلوا الذٌن المبدعٌن ؼلبوأ عنه، االبتعاد حاولنا

 والدروس العبر استنباط حاولوا الشعري، أو المسرحً
 المٌتة، والشخصٌات الحوادث إعادة لبل الماضً من

 أعذب التارٌخ من ٌؽترؾ أن المبدع المثمؾ ومهمة
 العمد من الهابل الؽث ذلن وٌتجنب معانٌه، وأنمى

 مع التارٌخ صفحات تلطخ التً والدماء والخبلفات
 حلمة فً ندور الحاضر فً نظل ال لكً األسؾ،
 األفعال وردود واألفعال الماضٌة األخطاء من مفرؼة

 فً األبرٌاء، مرارتها ٌتجرع التً والمآسً، والثارات
 !عاللة نهاٌة أو بداٌة لها لٌست صراعات



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 من فكثٌر. الممتدة واألزمنة الشخصٌات لتلن حمٌمً متمثل تارٌخٌة حمبة تسرد
 ٌرٌد ما حول وتمركزت..  واألنا ..النفسٌة السارد طبٌعة فٌها تدخلت الرواٌات
 على جمالٌة لمسات وضع فإن لذلن إضافة ..ٌحدث أن ٌتمنى وما تجسٌده السارد
 مجاز تحرٌؾ إال هو ما مإثرة كافٌة مساحة ومنحها والشخصٌات األبطال بعض
 ودلة ثمبل أكثر ٌجعله ما التارٌخ فٌض من ٌمتبس خٌالً سرد) كتصنٌفها رواٌة لسرد
 أن كما (.الفنٌة بطرٌمته له ٌإصل حدث على السارد فٌه ٌبرهن ما حدث تؤسٌس فً

 فترات عن تتحدث العربٌة المكتبة بها امتؤلت رواٌات فً تمثل التارٌخً السرد
 لكنها بالفعل طرأت ما والعة تشكٌل فً الخٌال ٌتدخل لد حمٌمً، وسرد وشخصٌات

 . خٌاله وأنماط بذوله الثٌاب ٌحٌن الذي الراوي خال بنكهة

 هً شخصٌات لٌمثل الرمز فٌه ٌتجسد الذي السرد هً الرواٌة تظل: تلن والحالة
 حمٌمة بٌن مْشِكبل ٌظل ساردها لكن تارٌخٌا، حمٌمتها وتجسدت فٌنا عاشت ذاتها بعٌن
 (المتخٌل السردي التجسٌد) الخٌال أمثولة وبٌن( الفعلً التشابه) الحدث

  :ٌقىل انعساق يٍ خايعً وأظراذ كاذة فهحً خاظى حمًد

 مهما التارٌخ، وسط نعٌش أننا ترى الأ مثمؾ، لكل معمدة، إشكالٌة ٌمثل التارٌخ
 أو الروابً للسرد مادة التارٌخ  من جعلوا الذٌن المبدعٌن ؼلبوأ عنه، االبتعاد حاولنا

 والدروس العبر استنباط حاولوا الشعري، أو المسرحً
 المٌتة، والشخصٌات الحوادث إعادة لبل الماضً من

 أعذب التارٌخ من ٌؽترؾ أن المبدع المثمؾ ومهمة
 العمد من الهابل الؽث ذلن وٌتجنب معانٌه، وأنمى

 مع التارٌخ صفحات تلطخ التً والدماء والخبلفات
 حلمة فً ندور الحاضر فً نظل ال لكً األسؾ،
 األفعال وردود واألفعال الماضٌة األخطاء من مفرؼة

 فً األبرٌاء، مرارتها ٌتجرع التً والمآسً، والثارات
 !عاللة نهاٌة أو بداٌة لها لٌست صراعات



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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  :ذقىل أيسٌكا يف ذقٍى ظىزٌح شاعسج إمساعٍم إتاء 

 فً التارٌخ ٌتناول الذي الّسارد عن نتحّدث حٌن
 كٌفٌة على ٌعتمد فهذا الروابٌة، أو المصصٌة أعماله
 وتفاصٌل والتشوٌك الخٌال التارٌخً، للحدث  تناوله

 هذه خلك  حد إلى تإثّر لد والشخصٌات األحداث
 تشوٌه فً تكمن - برأًٌ - اإلشكالٌة !!اإلشكالٌة

 رصد فً األمانة توّخً عدم أو التارٌخ أحداث
 ! والتارٌخ الشخصٌات

 انعساق يٍ وقاص زوائً كسٌى شهري

 ٌطرح ٌعرضها، الولابع، تفكٌن بعملٌة ٌموم بل الحمابك، ٌمدم ال دباأل أن ٌإكد 
 تحدد التً نساقاأل أول هذا  أن وٌبدو، للشبهة المثٌرة المواضع الى وٌشٌر سبلةأ

 المإرخ وبٌن المتخٌل، للنص منتجا باعتباره الروابً بٌن المضطربة  العبللة طبٌعة
 ظنً فً وهً األفكار، بعض استحضار من البد وهنا،. التارٌخٌة للسردٌة مدونا

 التارٌخً، السرد منطمة فً المشتؽل إن نفترض فنحن. الشبهة أو اإلشكالٌة، توضح
 استجواب أمام شبهة الشهادة هذه على وٌترتب الشاهد، صفة ٌحمل كونه محكوم
 نسبٌا  بعٌدة ،أخرى منطمة فً ٌشتؽل الروابً. والكذب الصدق بثنابٌة تتعلك المارئ،

 الحمٌمة إظهار لصدٌة إن حٌث استجواب، بؤيّ  ملزم ؼٌر وهو الثنابٌة، هذه عن
 ٌمدم  الروابً السرد، لصدٌات من لٌس التارٌخٌة

 أحدا ٌطالب وال وحسب، تارٌخٌة لوالعة رإٌة،
 .زٌؾ أو حمٌمة باعتباره النص متن بتبنً

، التارٌخ  سردٌة عن الحدٌث فً آخر سٌاق هنان
 السلطة: أخرى ثنابٌات بالضرورة  فٌه تظهر

 المتن أو، والمهزوم المنتصر والمعارضة،
 تتعلك شبهة تظهر  المنطمة هذه وفً والهامش،

 المإرخ ومادة الخٌال، هً السارد مادة ألن منها، المنّزه  للروابً ولٌس بالمإرخ،
 أخرى شبهة وفً .األمانة فكرة تدوٌنها فً تحضر والتً التارٌخٌة، الوالعة هً

 السٌرٌة الخرٌطة فٌعرض الحمر والخطوط بالممدس تتعلك  سٌالات تظهر
 السردٌة إن رؼم افتراضا، جابز ؼٌر بالتارٌخ العبث نأ باعتبار لؤلشخاص،
 باألشخاص اٌضا وعبثت، والمهزوم المنتصر لثنابٌات إجماال خضعت  التارٌخٌة

 ٌة،دباأل السردٌة  منتج الروابً أما. بها ٌتمتعون التً المداسة درجة كانت مهما
 األشخاص بٌن الفرق فً الحرٌة هذه تظهر شخصٌاته، عرض فً حرٌته فٌمتلن

 .ورق من وكابنات خٌال، وهنان ولداسة، وتارٌخ ودم لحم  فهنان  والشخصٌات
، للفهم السبل ٌفتح لكنه الحمابك ٌمدم ال ٌاأدب منتجا باعتباره السرد إن جدا، وصحٌح
 ولعت نًأ حدث الجانب، هذا وفً الحمابك تداخل فً االشتبان لفن  حٌاناأ وٌنٌر

 لضٌة بخصوص عام، بشكل  والمٌدٌا الصحافة تمدمه ما ؼموض فً طوٌلة لسنوات
 بوابات لً تنفتح لم  وبالنهاٌة األفبلم بعض وشاهدت مماالت، لرأت دارفور،
 ساكن العزٌز عبد  السودانً الكاتب رواٌة بٌدي ولعت التً الولت جاء ثم، الحمٌمة

 الجؽرافٌا  لً ظهرتأ المشكلة، جذور فً الرواٌة حفرت لمد .(دارفور مسٌح)
  برإٌة  الولابع لً وعرضت، تارٌخا ٌكون نأ لبل  وفلسفٌا نفسٌا مشهدا باعتبارها
 مواضع عن  لً وأشار الجراح، الكاتب مبضع شرحها المشكلة، وفككت السارد،
، فهما  منحتنً لكنها الحمابك، لً لدمت  الرواٌة نأ دعًأ ال الحمٌمة وفً.  الشبهة
 مرؼ المٌدٌا تمنٌات تتمكن لم الذي الباب من المشكلة لىإ دخلأ لكً  اباب لً وفتحت
 نإ(: والحٌاة الرواٌة) كتابه فً حسٌن هٌثم الروابً وٌمول لٌهإ اإلشارة من تطورها
 األمرٌكً الربٌس ممتل جرٌمة من ٌتخذ( ترٌستان فرٌدرٌن) الفرنسً الروابً
 ٌمٌد وال ،(المجانٌن دوامة) رواٌته علٌها ٌبنً خلفٌة( كٌنٌدي جون) األسبك

م بدلوها تُدلً كً المجال لها ٌُفسح بل إعبلمٌا ، الجرٌمة عن لٌل بما شخصٌاته  وتمّدِ
 ًدباأل النص لىإ النظر العبث من نهإ الوالع وفً ".الحادثة حول وآراء ها ممترحاتها

 توظٌؾ فمط فهنان، التارٌخٌة الرواٌة بمفهوم عتمدأ ال، تارٌخٌة رواٌة نهأ على
، تنظٌفها ٌتم لدٌمة حجارأ التارٌخ، حجارأ هً فٌه المادة معمار، بناء فً للتارٌخ

  المعمارٌة الرإٌة ؼٌر  بالتؤكٌد هً، جمالٌة  برإٌة لتمدٌمه  متنوعة بؤشكال وتمطٌعها
  التارٌخ لدمها التً



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26

 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 المإرخ ومادة الخٌال، هً السارد مادة ألن منها، المنّزه  للروابً ولٌس بالمإرخ،
 أخرى شبهة وفً .األمانة فكرة تدوٌنها فً تحضر والتً التارٌخٌة، الوالعة هً

 السٌرٌة الخرٌطة فٌعرض الحمر والخطوط بالممدس تتعلك  سٌالات تظهر
 السردٌة إن رؼم افتراضا، جابز ؼٌر بالتارٌخ العبث نأ باعتبار لؤلشخاص،
 باألشخاص اٌضا وعبثت، والمهزوم المنتصر لثنابٌات إجماال خضعت  التارٌخٌة

 ٌة،دباأل السردٌة  منتج الروابً أما. بها ٌتمتعون التً المداسة درجة كانت مهما
 األشخاص بٌن الفرق فً الحرٌة هذه تظهر شخصٌاته، عرض فً حرٌته فٌمتلن

 .ورق من وكابنات خٌال، وهنان ولداسة، وتارٌخ ودم لحم  فهنان  والشخصٌات
، للفهم السبل ٌفتح لكنه الحمابك ٌمدم ال ٌاأدب منتجا باعتباره السرد إن جدا، وصحٌح
 ولعت نًأ حدث الجانب، هذا وفً الحمابك تداخل فً االشتبان لفن  حٌاناأ وٌنٌر

 لضٌة بخصوص عام، بشكل  والمٌدٌا الصحافة تمدمه ما ؼموض فً طوٌلة لسنوات
 بوابات لً تنفتح لم  وبالنهاٌة األفبلم بعض وشاهدت مماالت، لرأت دارفور،
 ساكن العزٌز عبد  السودانً الكاتب رواٌة بٌدي ولعت التً الولت جاء ثم، الحمٌمة

 الجؽرافٌا  لً ظهرتأ المشكلة، جذور فً الرواٌة حفرت لمد .(دارفور مسٌح)
  برإٌة  الولابع لً وعرضت، تارٌخا ٌكون نأ لبل  وفلسفٌا نفسٌا مشهدا باعتبارها
 مواضع عن  لً وأشار الجراح، الكاتب مبضع شرحها المشكلة، وفككت السارد،
، فهما  منحتنً لكنها الحمابك، لً لدمت  الرواٌة نأ دعًأ ال الحمٌمة وفً.  الشبهة
 مرؼ المٌدٌا تمنٌات تتمكن لم الذي الباب من المشكلة لىإ دخلأ لكً  اباب لً وفتحت
 نإ(: والحٌاة الرواٌة) كتابه فً حسٌن هٌثم الروابً وٌمول لٌهإ اإلشارة من تطورها
 األمرٌكً الربٌس ممتل جرٌمة من ٌتخذ( ترٌستان فرٌدرٌن) الفرنسً الروابً
 ٌمٌد وال ،(المجانٌن دوامة) رواٌته علٌها ٌبنً خلفٌة( كٌنٌدي جون) األسبك

م بدلوها تُدلً كً المجال لها ٌُفسح بل إعبلمٌا ، الجرٌمة عن لٌل بما شخصٌاته  وتمّدِ
 ًدباأل النص لىإ النظر العبث من نهإ الوالع وفً ".الحادثة حول وآراء ها ممترحاتها

 توظٌؾ فمط فهنان، التارٌخٌة الرواٌة بمفهوم عتمدأ ال، تارٌخٌة رواٌة نهأ على
، تنظٌفها ٌتم لدٌمة حجارأ التارٌخ، حجارأ هً فٌه المادة معمار، بناء فً للتارٌخ

  المعمارٌة الرإٌة ؼٌر  بالتؤكٌد هً، جمالٌة  برإٌة لتمدٌمه  متنوعة بؤشكال وتمطٌعها
  التارٌخ لدمها التً



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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  خمرهف زأي هلا انًٍٍ يٍ شاعسج  اهلاٌ نٍهى

 ٌسرد السارد.  أصبل التارٌخ من مستوحى عمله السارد
 هنالن التارٌخ فً ٌعتبر وهذا مضى ولت فً حصلت أشٌاء
 ٌنمله وال التارٌخ ٌحرؾ السارد.  األولات بعض فً إشكالٌة
 التارٌخ لنا نمل سارد ٌوجد ال اآلن حتى لذلن.  نرٌد ما على
 .وتزٌٌؾ تحرٌؾ وجود من بد ال ٌجب كما

 ٌقىل انعىداٌ يٍ كاذة  آدو هشاو

. صحٌح هذا بالتؤكٌد ً؛دباأل النص فً تمصد كنت   إذا
 الرواٌة جنس على تؽولت التارٌخ فً ما ؼواٌة ثمة أن أعتمد

 الرواٌة بٌن ٌفرلون الروابٌٌن من كثٌر ٌعد ولم بالتحدٌد،
 وأن راو   هو التارٌخ سارد أن على ذلن فً معتمدٌن والتارٌخ،

 تؽول لنا توضح كثٌرا   نماذج وهنالن. كذلن راو   الرواٌة سارد
 الحك ولت فً منه جزءا   أصبح حتى الرواٌة على التارٌخ
 ."عزازٌل" رواٌة وألربها أشهرها كان وربما
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ّ
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 حممد مجيهة

 أو اللؽة، أو الدٌن أو العرق كاختبلؾبٌن البشر فً الحٌاة  والتنّوع، االختبلؾ
 وانتهاكات وصراعات تصادمات إلى - أحٌانا   - ٌإدي لد والعمابد واألفكار التمالٌد

 البشرٌة سعت الصراعات هذه مواجهة وبهدؾ. عّدة سٌالات وفً متفاوتة، بدرجات
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 .  الحٌاة

 المبادئ أهم وأحد كبٌرة، لٌمة ذو واجتماعٌا   خبللٌا  أ مفهوما   التّسامح ٌعتبر  
 -اصطبلحا  - والتّسامح. معٌّنة ثمافة أو جنس أو بدٌن ترتبط ال التً السامٌة، اإلنسانٌة
 تمّبل على وٌدلّ . اإلرادة وبكامل طواعٌة بمثلها، اإلساءة ردّ  وعدم العفو، ٌعنً
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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هًً وانرعاٌش انرعايح
ّ
  اجملرًعً انع

 اجلصٌسج إقهٍى يف

 

 حممد مجيهة

 أو اللؽة، أو الدٌن أو العرق كاختبلؾبٌن البشر فً الحٌاة  والتنّوع، االختبلؾ
 وانتهاكات وصراعات تصادمات إلى - أحٌانا   - ٌإدي لد والعمابد واألفكار التمالٌد

 البشرٌة سعت الصراعات هذه مواجهة وبهدؾ. عّدة سٌالات وفً متفاوتة، بدرجات
 األفراد حموق بضمان تهتمّ  التً الدولٌة والمواثٌك االتفالات من سلسلة إلصدار

 أفضل ولٌس والسبلم، والعدل األمن ٌسوده مجتمع وتؤسٌس وسلما ، حربا   والجماعات
 فً وتطلعاته آرابه واحترام اآلخر، اختبلؾ ولبول التسامح، ثمافة من لذلن لتحمٌك
 .  الحٌاة

 المبادئ أهم وأحد كبٌرة، لٌمة ذو واجتماعٌا   خبللٌا  أ مفهوما   التّسامح ٌعتبر  
 -اصطبلحا  - والتّسامح. معٌّنة ثمافة أو جنس أو بدٌن ترتبط ال التً السامٌة، اإلنسانٌة
 تمّبل على وٌدلّ . اإلرادة وبكامل طواعٌة بمثلها، اإلساءة ردّ  وعدم العفو، ٌعنً



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 لرأٌه لئلنصات واالستعداد الفكري، االتجاه أو العمٌدة أو بالعرق سواء   اآلخر اختبلؾ
 الخاصة وأسالٌبه ولٌمه ثمافته واحترام وموالفه، أفكاره عن الحرّ  بالتعبٌر له والسماح

 الشعوب مختلؾ بٌن المتبادل الجماعً التفاهم على المفهوم هذا ٌدلّ  كما. الحٌاة فً
 واإللصاء التعّصب مفاهٌم رفض عن وٌعبّر واألدٌان، والثمافات والمجتمعات
 المجتمعـات مظاهر من راق مظهر   والتسامح. واالجتماعً العرلً واالستعبلء
 لبوال   أكثر وجعلها وتماسكها، االجتماعٌة العبللات لحماٌة أمثل وسبٌل المتحضرة،

 . ومعتمداتهم وأعرالهم ألوانهم فً البشر اختبلؾ ظلّ  فً السلمً، للتعاٌش

ٌّة والحرٌات اإلنسان، حموق ركابز من أساسٌّة ركٌزة - أٌضا   - وهو  اإلنسان
. واالنتهاكات والّصراعات الخبلفات من خال   عالم   إلى للوصول وأسلوب العاّمة،
: الدٌنً التسامح: أهمها لعل به، المرتبطة المٌم أوجه وتختلؾ التسامح، أنواع تتعّدد
 ممارسة وحرٌة الّصدر، رحابة بكلّ  األدٌان بٌن التعاٌش - باختصار - وٌعنً
ًّ  التعّصب عن والتخلًّ دٌانة، بكلّ  الخاصة الدٌنٌة الشعابر ًّ  الدٌن  والتسامح. والمذهب
 االختبلؾ عند األفك بسعة واالتسام الشخصٌة، لؤلفكار التعّصب عدم ٌعنً: الفكري

 والتسامح. واالجتهاد اإلبداع فً والحكّ  والنماش، الحوار آداب واحترام الرأي، فً
 واختبلؾ والجماعات، الدول بٌن السٌاسٌة األوضاع تعمٌدات ازدٌاد مع: السٌاسً
 األطراؾ بٌن المشتركة بالمواسم لبلهتمام ملّحة الحاجة تصبح بٌنها، المصالح
 النوع هذا ٌعنً كما. السٌاسً التسامح وتعّزز االختبلفات تلن تنهً لد التً المختلفة،

 المعامبلت فً الدٌممراطٌة مبدأ وانتهاج السٌاسٌة، الحرٌات ضمان التسامح من
 . السٌاسٌة

 والتسامح االجتماعً، والتسامح األسري، التسامح: التسامح ثمافة أشكال ومن   
" للتسامح العالمً الٌوم" به ٌُحتفل عالمً ٌوم وللتسامح. األشكال من وؼٌرها اإلداري
 العامة الجمعٌة ألّرتها مناسبة وهً عام، كلِّ  من الثانً تشرٌن/ نوفمبر ٙٔ ٌصادؾ
 للتؤكٌد الٌونسكو، لمنظمة العام المإتمر مبادرة على بناء   99ٖٔ عام المتحدة لؤلمم
 والدعوة والحضارات، األمم بٌن المتبادل واالحترام التسامح لٌم إشاعة ضرورة على

 ٌشالع مبادئ ترسٌخ فً واإلسهام والكراهٌة، والتشّدد العنؾ مظاهر لمواجهة
 . األهلً والسلم المشترن،

 لؤلمم العامة الجمعٌة اعتمدته الذي" األممً التسامح مبادئ إعبلن" نص ولد
 بحموق االعتراؾ: )جوهره فً ٌعنً التسامح أن على 99ٙٔ عام فً المتحدة

 ثمافات ٌُمٌز ثراء باعتباره واالختبلؾ، والتعّدد للتنّوع والتمدٌر واالحترام اآلخرٌن،
 واالتصال االنفتاح وفضاءات مساحات توسٌع إلى إضافة المختلفة، العالم وحضارات

 .(والمعتمد والضمٌر الفكر وحرٌة

 أو والتعاٌش الدٌنً للتسامح فرٌدا   أنموذجا  " السورٌة الجزٌرة" مجتمع ٌمثِّل
 الوطن مجتمعات مستوى على متمٌزة مكانة بعطاءاته ٌحتل مثلما االجتماعً، التناؼم
 هذا فً ثرٌّة إنسانٌة تجربة -تارٌخٌا  - الجؽرافٌة البمعة هذه وتمتلن. برمته السوري
 الوالع أرض على أهلها ٌمارس حٌث. التارٌخ فً عمٌمة بجذورها تمتد المجال،
 أو الدٌن حٌث من والتنّوع والتعّددٌة باالختبلؾ وٌإمنون السلمً، التعاٌش مبادئ
 كالعرب مكّوناته، فً بالتنّوع ٌتمٌّز التً الجزٌرة مجتمع ِرؾعُ  ولد. التفكٌر أو اللؽة

 التسامح ثمافة عرؾ المكّونات، من وؼٌرهم واألرمن واآلشورٌٌن والسرٌان والكرد
 منذ متوارثة اجتماعٌة لٌمة واتخذها المختلؾ، اآلخر مع السلمً االجتماعً والتعاٌش

 هذا فً الراسخة التمالٌد من الثمافة هذه أصبحت حتى سبك، كما التارٌخً تشّكله بداٌة
 إال االختبلؾ هذا ٌكتشفون ال المكّونات هذه أبناء من الكثٌر أن ٌحدث ولد. المجتمع
 .الصدفة بمحض

 ثمافة تمّبل المجتمع هذا ألن ونادرة، فرٌدة تجربة تعدّ  التجربة هذه نإ ونمول
 أزمات من تعانً العالم فً المجتمعات من الكثٌر كانت حٌن فً والتعاٌش، التسامح
 فً وؼٌرهم، والمسٌحً والكردي العربً اإلنسان عاش لمد.. الخصوص بهذا شتى

 التعاٌش ٌجمعهم جنب، إلى جنبا   وٌعٌشون باالحترام، الجمٌع فٌه ٌحظى مجتمع
 . المتداخلة االجتماعٌة والعبللات المشترن التارٌخً واإلرث المجتمعً
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2643

 ٌشالع مبادئ ترسٌخ فً واإلسهام والكراهٌة، والتشّدد العنؾ مظاهر لمواجهة
 . األهلً والسلم المشترن،

 لؤلمم العامة الجمعٌة اعتمدته الذي" األممً التسامح مبادئ إعبلن" نص ولد
 بحموق االعتراؾ: )جوهره فً ٌعنً التسامح أن على 99ٙٔ عام فً المتحدة

 ثمافات ٌُمٌز ثراء باعتباره واالختبلؾ، والتعّدد للتنّوع والتمدٌر واالحترام اآلخرٌن،
 واالتصال االنفتاح وفضاءات مساحات توسٌع إلى إضافة المختلفة، العالم وحضارات

 .(والمعتمد والضمٌر الفكر وحرٌة

 أو والتعاٌش الدٌنً للتسامح فرٌدا   أنموذجا  " السورٌة الجزٌرة" مجتمع ٌمثِّل
 الوطن مجتمعات مستوى على متمٌزة مكانة بعطاءاته ٌحتل مثلما االجتماعً، التناؼم
 هذا فً ثرٌّة إنسانٌة تجربة -تارٌخٌا  - الجؽرافٌة البمعة هذه وتمتلن. برمته السوري
 الوالع أرض على أهلها ٌمارس حٌث. التارٌخ فً عمٌمة بجذورها تمتد المجال،
 أو الدٌن حٌث من والتنّوع والتعّددٌة باالختبلؾ وٌإمنون السلمً، التعاٌش مبادئ
 كالعرب مكّوناته، فً بالتنّوع ٌتمٌّز التً الجزٌرة مجتمع ِرؾعُ  ولد. التفكٌر أو اللؽة

 التسامح ثمافة عرؾ المكّونات، من وؼٌرهم واألرمن واآلشورٌٌن والسرٌان والكرد
 منذ متوارثة اجتماعٌة لٌمة واتخذها المختلؾ، اآلخر مع السلمً االجتماعً والتعاٌش

 هذا فً الراسخة التمالٌد من الثمافة هذه أصبحت حتى سبك، كما التارٌخً تشّكله بداٌة
 إال االختبلؾ هذا ٌكتشفون ال المكّونات هذه أبناء من الكثٌر أن ٌحدث ولد. المجتمع
 .الصدفة بمحض

 ثمافة تمّبل المجتمع هذا ألن ونادرة، فرٌدة تجربة تعدّ  التجربة هذه نإ ونمول
 أزمات من تعانً العالم فً المجتمعات من الكثٌر كانت حٌن فً والتعاٌش، التسامح
 فً وؼٌرهم، والمسٌحً والكردي العربً اإلنسان عاش لمد.. الخصوص بهذا شتى

 التعاٌش ٌجمعهم جنب، إلى جنبا   وٌعٌشون باالحترام، الجمٌع فٌه ٌحظى مجتمع
 . المتداخلة االجتماعٌة والعبللات المشترن التارٌخً واإلرث المجتمعً



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 ماضٌا   الفرٌد االجتماعً والتناؼم التعاٌش هذا وراء األسباب أهم من ولعل
 : هً وحاضرا  

 بلورة إلى وأّدت المجتمع، هذا تكوٌن فً ساهمت التً: التارٌخٌة الجذور( أوال   -
 للعدٌد موطنا   عامة   سورٌا كانت لمد. لآلخر ونظرتهم االجتماعٌة وعاداتهم أبنابه ثمافة
 والمدٌسٌن، والصالحٌن األنبٌاء من للكثٌر وموببل   الرابدة، اإلنسانٌة الحضارات من

 المجتمع عاش لذلن والحضارات، الثمافات من العدٌد لمرور مسرحا   اأرضه وكانت
 بٌن التارٌخً التناؼم من متمٌّز رصٌد على وحافظ وتناؼم، سبلم فً" الجزراوي"

 . المختلفة والدٌانات الثمافات

 تستمد ألنها الدٌنً، بالتسامح عامة الجزٌرة منطمة تتمٌز: الدٌنٌة الثمافة( ثانٌا   -
 السلمً التعاٌش على ٌإكدان اللذٌن والمسٌحً، اإلسبلمً الدٌنٌن من تشرٌعاتها
 الدٌانات أبناء عاش فمد. المختلؾ الشرٌن لبول على وٌحثّان االجتماعً، والتناؼم
 لهم كفلت ولد اإلٌزٌدٌة، الدٌانة وأٌضا   وكنابسها، طوابفها بكل والمسٌحٌة اإلسبلمٌة
 العامة السكانٌة التركٌبة تعرؾ ولم الدٌنٌة، الشعابر ممارسة حرٌة المحلٌة التمالٌد
 هذه أصحاب ٌُمنع ولم ٌوما ، اإللصاء أو االنؽبلق أو التعّصب الجزٌرة لمجتمع
 . الدٌنٌة شعابرهم بمزاولة لهم السماح أو عبادتهم، أماكن إلامة من الدٌانات

 تمّبل على الصؽر منذ" الجزراوي" اإلنسان تعود لمد: االجتماعٌة التنشبة( ثالثا   -
 المعتمد أو بالدٌن مختلؾ أنه ٌفكر أن ودون وموّدة، محبّة بكلّ  معه والتعاٌش اآلخر
 المكّونات مختلؾ تسكنها متجاورة بٌوتا   تضمّ  المجتمع هذا أحٌاء وكانت اللؽة، أو

 التسامحٌة، األجواء هذه ظلّ  فً أجٌالنا ونشؤت نشؤنا لمد. األرض هذه على المتجذرة
 ٌتحّدث أنه أو الفبلنً، للدٌن ٌنتمً ألنه فبلن، مع تلعب ال) كـ كلمة أحدنا ٌسمع ولم
 لفةواأل والتشارن المبول على تموم المنطمة ألبناء التربوٌة فالجذور( الفبلنٌة اللؽة

 . واالندماج

 والتعاٌش للتسامح وفرٌدا   رابدا   أنموذجا  " الجزٌرة" مجتمع ٌعدّ  األسباب ولهذه
 كردا  ، إٌزٌدٌٌن أو مسٌحٌٌن أو مسلمٌن ولؽته، وثمافته اآلخر عمٌدة واحترام السلمً

 والمراكز والجمعٌات المنظمات من الكثٌر الٌوم وتعمل. أخرى مكّونات أو عربا   أو
 للتصّدي" الجزراوٌة" واألطٌاؾ المكّونات كلّ  من صفوفها فً تضمّ  التً األهلٌة،
 أصبحت" الجزٌرة" أن وبخاصة الببلد، فً األزمة نتٌجة الحاصل اإلنسانً للوالع
 السورٌة المحافظات من والوافدٌن والبلجبٌن النازحٌن من األالؾ لمبات مبلذا  
 السلبٌة اآلثار تملٌص بهدؾ الفعالٌات وتنظم الحمبلت، تطلك فراحت ،خرىاأل

 الطبٌة والمساعدات المعونات وتمدٌم البمة، سكنٌة أماكن فً إٌوابهم عبر علٌهم،
 . وتجاوزها األزمة تخّطً فً ٌعٌنهم بما والمالٌة، والعٌنٌة

 تنسى نفوسا   واإلخبلص، والخٌر بالحبّ  ةبممتل عظٌمة، نفوسا   ٌصنع التسامح إن  
 أو المساومة ٌعنً ال أخٌرا   والتسامح. الخٌر معدوم إنسان ٌوجد ال أنه وتإمن اإلساءة
 معتمداته عن المرء ٌتخلّى أن أو له، والخنوع الظلم تمّبل ٌعنً وال التساهل أو التنازل
 بإتاحة االلتزام على ٌإكد اآلخرٌن، تجاه إٌجابً مولؾ اتخاذ هو بل ومبادبه،
 .نمارسه أن نحبّ  الذي نفسه الشًء لممارسة لهم الفرصة
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 والمراكز والجمعٌات المنظمات من الكثٌر الٌوم وتعمل. أخرى مكّونات أو عربا   أو
 للتصّدي" الجزراوٌة" واألطٌاؾ المكّونات كلّ  من صفوفها فً تضمّ  التً األهلٌة،
 أصبحت" الجزٌرة" أن وبخاصة الببلد، فً األزمة نتٌجة الحاصل اإلنسانً للوالع
 السورٌة المحافظات من والوافدٌن والبلجبٌن النازحٌن من األالؾ لمبات مبلذا  
 السلبٌة اآلثار تملٌص بهدؾ الفعالٌات وتنظم الحمبلت، تطلك فراحت ،خرىاأل

 الطبٌة والمساعدات المعونات وتمدٌم البمة، سكنٌة أماكن فً إٌوابهم عبر علٌهم،
 . وتجاوزها األزمة تخّطً فً ٌعٌنهم بما والمالٌة، والعٌنٌة

 تنسى نفوسا   واإلخبلص، والخٌر بالحبّ  ةبممتل عظٌمة، نفوسا   ٌصنع التسامح إن  
 أو المساومة ٌعنً ال أخٌرا   والتسامح. الخٌر معدوم إنسان ٌوجد ال أنه وتإمن اإلساءة
 معتمداته عن المرء ٌتخلّى أن أو له، والخنوع الظلم تمّبل ٌعنً وال التساهل أو التنازل
 بإتاحة االلتزام على ٌإكد اآلخرٌن، تجاه إٌجابً مولؾ اتخاذ هو بل ومبادبه،
 .نمارسه أن نحبّ  الذي نفسه الشًء لممارسة لهم الفرصة
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.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
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 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26 46

 اجلصٌسج حاضسج( نٍالٌ ذم) إَهٍم شثد كراب يف قساءج

 . و.ق 81 انقسٌ يف انعىزٌح

 

 عبدو رستم

ص، اسماعٌل فاروق. د. أ للباحث صدر  واللؽات المدٌم الشرق تارٌخ فً المتخّصِ
، م. ق 8ٔ المرن فً السورٌة الجزٌرة حاضرة( لٌبلن تل) إنلٌل شبت كتاب، السامٌة

 .9ٕٔٓ عام، دمشك/ الزمان دار عن

 شبت تارٌخ ٌتناول كتاب وهو، المتوسط المطع من صفحة 9ٓٔ فً الكتاب ٌمع
 خبلل األدنى والشرق سورٌا فً األثرٌة الموالع همأ أحد( لٌبلن تل) شخنا/ إنلٌل

 .م.ق والثانً الثالث األلفٌن

 الموالع بؤسماء لجدول باإلضافة وخاتمة فصول وستة ممدمة من الكتاب ٌتؤلؾ
 .واألجنبٌة العربٌة بالمراجع لابمة ثم المدٌمة

ق  مسمارٌة نصوص لـ كتابه فً الباحث ٌتطر 
 بٌن متبادلة مراسبلت عن عبارة كانت مكتشفة
 مراسبلت ضمنها من، المدٌمة الممالن من مجموعة
 .أدو ٌسمخ ماري ملن ابنه مع أدو شمشً

 أرشٌفات ضمن وجدت التً - النصوص
( الحرٌر تل) ماري كـ لدٌمة ممالن( محفوظات)

 ششرا و، سورٌا فً( بازار جاؼر) وأشنكم
 تذكر - العرق فً( الرماح تل) ولطارا(، شمشارة)

 بمثابة عدت التً إنلٌل شبت عن معلومات
 الثامن المرن خبلل أدو شمشً لـ الثانٌة العاصمة
 .م.ق عشر

 نهر على الوالع إنلٌل لـشبت الجؽرافً المولع إلى لئلشارة الباحث ٌنتمل ثم
 عشٌرة من ٌوسؾ علً آل لـ ملكٌتها تعود لرٌة فً المامشلً شرق جنوب الجراح
، هكتارا   9ٓ بـ تمدر التً المدٌمة التارٌخٌة المدٌنة مساحة فٌها وٌذكر، الكردٌة كاسان
 هارفً بإدارة األمرٌكٌة البعثة ٌد على جرت التً التنمٌب مواسم إلى ٌشٌر وكذلن
 .8ٕٓٓ عام حتى 918ٔ عام منذ واٌس

 م.ق الخامس األلؾ من ٌبدأ الذي المولع فً االستٌطان مراحل عن ٌتحّدث ثم
 األثرٌة المكتشفات أهم خبللها من وٌذكر م.ق عشر الثامن المرن أواخر حتى

 والمصور التجارٌة والسوق السكنٌة بالبٌوت المتمثلة المعمارٌة والكتل كالفخارٌات
 ٌعتبر إذ، " م.ق الثانً األلؾ فً المعابد وأضخم ألدم إحداها عّدت التً والمعابد
 المعبد ذات بالمعابد توصؾ التً المعابد ألدم أحد الحلزونٌة األعمدة ذو المعبد

 ". م.ق الثانً األلؾ فً المعابد أضخم أحد وكذلن المستطٌل

ق ثم  واللؽة وتارٌخها وأنماطها الكتابٌة النصوص اكتشاؾ لمراحل الكتاب ٌتطر 
 من كبٌر وعدد مسماري رلٌم ٖٓ٘ٔ لـ وصل الذي) ومجموعها علٌها المدونة
/ اإلداري المجال فً سواء النصوص هذه تناولتها التً والمواضٌع (الكسر

 المعاهدات أو الدبلوماسٌة الرسابل بٌنها من، المتبادلة الرسابل أو االلتصادي
 .التعلٌمٌة النصوص أو السٌاسٌة



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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ق  مسمارٌة نصوص لـ كتابه فً الباحث ٌتطر 
 بٌن متبادلة مراسبلت عن عبارة كانت مكتشفة
 مراسبلت ضمنها من، المدٌمة الممالن من مجموعة
 .أدو ٌسمخ ماري ملن ابنه مع أدو شمشً

 أرشٌفات ضمن وجدت التً - النصوص
( الحرٌر تل) ماري كـ لدٌمة ممالن( محفوظات)

 ششرا و، سورٌا فً( بازار جاؼر) وأشنكم
 تذكر - العرق فً( الرماح تل) ولطارا(، شمشارة)

 بمثابة عدت التً إنلٌل شبت عن معلومات
 الثامن المرن خبلل أدو شمشً لـ الثانٌة العاصمة
 .م.ق عشر

 نهر على الوالع إنلٌل لـشبت الجؽرافً المولع إلى لئلشارة الباحث ٌنتمل ثم
 عشٌرة من ٌوسؾ علً آل لـ ملكٌتها تعود لرٌة فً المامشلً شرق جنوب الجراح
، هكتارا   9ٓ بـ تمدر التً المدٌمة التارٌخٌة المدٌنة مساحة فٌها وٌذكر، الكردٌة كاسان
 هارفً بإدارة األمرٌكٌة البعثة ٌد على جرت التً التنمٌب مواسم إلى ٌشٌر وكذلن
 .8ٕٓٓ عام حتى 918ٔ عام منذ واٌس

 م.ق الخامس األلؾ من ٌبدأ الذي المولع فً االستٌطان مراحل عن ٌتحّدث ثم
 األثرٌة المكتشفات أهم خبللها من وٌذكر م.ق عشر الثامن المرن أواخر حتى

 والمصور التجارٌة والسوق السكنٌة بالبٌوت المتمثلة المعمارٌة والكتل كالفخارٌات
 ٌعتبر إذ، " م.ق الثانً األلؾ فً المعابد وأضخم ألدم إحداها عّدت التً والمعابد
 المعبد ذات بالمعابد توصؾ التً المعابد ألدم أحد الحلزونٌة األعمدة ذو المعبد

 ". م.ق الثانً األلؾ فً المعابد أضخم أحد وكذلن المستطٌل

ق ثم  واللؽة وتارٌخها وأنماطها الكتابٌة النصوص اكتشاؾ لمراحل الكتاب ٌتطر 
 من كبٌر وعدد مسماري رلٌم ٖٓ٘ٔ لـ وصل الذي) ومجموعها علٌها المدونة
/ اإلداري المجال فً سواء النصوص هذه تناولتها التً والمواضٌع (الكسر

 المعاهدات أو الدبلوماسٌة الرسابل بٌنها من، المتبادلة الرسابل أو االلتصادي
 .التعلٌمٌة النصوص أو السٌاسٌة



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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، منها والصادرة المصر إلى الواردة المواد حركة النصوص هذه بعض تذكر
 والمعادن والمنسوجات والخشب والمواشً والخمر( الجعة) البٌرة تشمل كانت والتً

 النصوص أشارت كذلن، والسمن والحبوب الخضار من وأنواع والعسل والزٌوت
 والحورٌٌن األمورٌٌن من تتكون كانت"( واإلثنً العرلً التنوع) السكان طبٌعة إلى

 معبودا   ٓ٘ نحو تتخذ كانت المدٌنة" الدٌنً التنوع وكذلن" الماطنٌن من وؼٌرهم
 "..وأمورٌة وأكادٌة حورٌة أسماء تحمل

 التً إنلٌل شبت فً المكتشفة وطبعاتها االسطوانٌة األختام عن الباحث ٌتحدث ثم
ر رسومات عن عبارة كانت بمجملها والتً م.ق والثانً الثالث األلفٌن إلى تعود  تصّوِ
 .وسٌاسٌة وإدارٌة دٌنٌة مشاهد

 شخنا باسم م.ق الثالث األلؾ خبلل عرفت التً المدٌنة تارٌخ عن للحدٌث ٌنتمل ثم
 األلؾ أواخر تهجر أن لبل  مركزٌة سٌاسٌة كموة م.ق ٕٓٓٙ عام فً ظهرت والتً
 باسم م.ق 19ٕٔ عام فً أدو شمشً ٌد على أخرى مرة بناإها وٌعاد، م.ق الثالث
 االستمرار شهدت أنها وكٌؾ، أعبله ذكرنا كما ومهمة لوٌة بدت حٌث إنلٌل شبت

 المدن دوٌبلت نظام إلى تتحول أن لبل مركزي ملكً حكم بنظام وتمتعت واالزدهار
 .م.ق 11ٙٔ أدو شمشً موت مع

 أخرى مرة تعرؾ المدٌنة أصبحت أدو شمشً موت بعد أنه كٌؾ الباحث وٌذكر
 لٌم زمري ٌحكمها وكان ،ماري مع طٌبة عبللات أّسست التً" شخنا" المدٌم باسمها

 توروم وهم الفترة تلن فً شخنا من حكام ثبلثة أسماء وٌذكر. م.ق(  1ٕٙٔ-11٘ٔ)
 أما حورٌة معانً ٌحمبلن والثانً األول االسم"  أبوم وخاٌا نتكً زوزو وابنٌه نتكً
 ".أموري معنى فٌحمل الثالث

 إخضاعها لبل السٌاسً واالزدهار االستمرار عهدهم فً شهدت المدٌنة أن وكٌؾ
 ولوات الكوتٌٌن وبٌن العٌبلمٌٌن بٌن تحالؾ إثر م.ق 1ٙ1ٔ عام العٌبلمٌة للسٌطرة

 . أشنونا من

 لتدخل المنطمة فً نفوذها عٌبلم خسرت م.ق 1ٙ٘ٔ عام فً أنه الباحث وٌذكر
 بٌنهما التوتر من أجواء تسود أن لبل( حلب) ٌمخد مملكة مع تعاون عبللات فً شخنا

 جنوب الوالع خوشً تل) أندرٌج حلؾ" جدٌدة وتحالفات صراعات فً بعدها لٌدخبل
 (".سنجار بلد) وكردا شخنا وحلؾ ٌمخد من المدعوم( سنجار

 حتى الطبٌعٌة مكانتها على الحفاظ أبوم لببلد عاصمة كانت التً شخنا استطاعت
 . م.ق 1ٕ8ٔ -1ٕ1ٔ عام فً المدٌنة بتدمٌر إٌلونا سمسو لام

 فً األثرٌة المولع أهم أحد لتارٌخ ٌتطرق ناحٌة من كونه الكتاب هذا أهمٌة تؤتً
 كونه أخرى ناحٌة ومن، والوسٌط المدٌم البرونز فترتً خبلل المدٌم والشرق سورٌا
 طالما التً المنطمة(، الخابور حوض) السورٌة الجزٌرة فً هام مولع لتارٌخ ٌتطرق
 تتمٌز التً األثرٌة الموالع من الهابل بالكم لٌاسا   التارٌخٌة للمعلومات وتفتمر افتمرت

 . بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2649

 جنوب الوالع خوشً تل) أندرٌج حلؾ" جدٌدة وتحالفات صراعات فً بعدها لٌدخبل
 (".سنجار بلد) وكردا شخنا وحلؾ ٌمخد من المدعوم( سنجار

 حتى الطبٌعٌة مكانتها على الحفاظ أبوم لببلد عاصمة كانت التً شخنا استطاعت
 . م.ق 1ٕ8ٔ -1ٕ1ٔ عام فً المدٌنة بتدمٌر إٌلونا سمسو لام

 فً األثرٌة المولع أهم أحد لتارٌخ ٌتطرق ناحٌة من كونه الكتاب هذا أهمٌة تؤتً
 كونه أخرى ناحٌة ومن، والوسٌط المدٌم البرونز فترتً خبلل المدٌم والشرق سورٌا
 طالما التً المنطمة(، الخابور حوض) السورٌة الجزٌرة فً هام مولع لتارٌخ ٌتطرق
 تتمٌز التً األثرٌة الموالع من الهابل بالكم لٌاسا   التارٌخٌة للمعلومات وتفتمر افتمرت

 . بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 حوار

 يىخىد يىظٍقً تداعًإ َراج نكم َرًًأ ًَُتأ شعسأ

  األزضٍح انكسج عهى

 مشه نصري العاملي املوسيقار مع حوار

 

 أمحد حسني

 الشرلً والطرب والعزف الفن عالم فً نجمه تألأل عالمً كفنان شمه نصٌر
 المحافل فً المذهلة إطالالته جانب إلى األخاذ، أدائه خالل من واحتراف بجمالٌة

 أهل من كبٌرة شرٌحة رضى نالت ثرٌة البومات أصدر كما. العالمٌة الموسٌمٌة
 كٌف معرفة ٌمكننا هل هنا من.. األصٌلة  الشرلٌة الموسٌمى محبً وتحدٌدا  ، الفن
 اإلبداع بلذة الملًء العالم هذا فضاءات إلى جذبن الذي وما ؟.. الفنٌة بداٌاتن كانت

 متعته جانب إلى ٌخلو ال الذي الجمٌل والسحر
 لحفلة إلامته بمناسبة ؟؟..والمعاناة التعب من

 (5/ 2) بتارٌخ الحسكة فً بدٌعة موسٌمٌة
 هذا معه لنجري بالمامشلً مروره فرصة انتهزنا
 ؟... الحوار

 حلمه إنسان لكل أن مإمن أنا :شمه نصٌر -ج
 .الموهبة كما اإلنسان مع ٌولد والحلم، الحٌاة فً

 أنها على أحبلمه مع ٌتعامل أن ٌعرؾ الذي الحالم
 تحمٌمها اجل من وٌعمل ٌتحمك أن ٌجب رإى

 وأحبلم طفولتً طوال. أحبلمه من الكثٌر سٌحمك
 من شًء وفٌها فانتازٌا فٌها أحبلم تكن مهما للعالم رإٌتً تحدد التً هً ٌمظتً

 أن الممكن فمن ٌمظ كحلم رأٌتها طالما نهأ اإلحساس لدي كان دابما   لكن المستحٌل
 تصبح فؤخٌرا ،البداٌة فً مستحٌلة تبدو تكاد األحبلم هذه تكن ومهما ،حمٌمة تصبح
 .حمٌمة

، العود عالم فً متمٌزة رإٌة متلنأ نأ ستطٌعأ وكٌؾ أحبلمً مع كانت البداٌة
 لخط موازي خط خلك الممكن من وكٌؾ، عملٌا الرإٌة هذه تحمٌك ٌمكننً وكٌؾ
، تركٌا فً وكذلن، المؽرب وفً لبنان وفً سورٌا وفً مصر وفً العراق فً الكبار
 ٌبدو  البداٌة فً. سابد هو ما لكل مؽاٌر العزؾ فً أسلوب تمدٌم ممكن كٌؾ، وإٌران
 من ٌمرب أو مستحٌبل ٌكون ٌكاد تتجسد وعندما الحمٌمة فً لكنه سهبل الكبلم

، متبلحمة وأحبلم ٌومٌا   ساعة عشرة أثنى لمدة الدإوب العمل لكن، المستحٌل
 خط مبلمح لً بدت النهاٌة فً  مختلفة موسٌمٌة وعلوم، وتمارٌن، وسماع، ولراءات
 صوت ٌعرفون الناس عامة اوبدأو مبكر ولت فً للناس ظهر وضوحا   أكثر موسٌمً
 مٌرةكاأل لطعة أول منذ الثمانٌنات بداٌة فً كانت وهذا، ضربتٌن خبلل من عودي
 فً كانت التً المطع من وؼٌرها العصافٌر وحب عذبة ونسمات الذاكرة ومن السعٌدة
 مبلمح بدت وهكذا  النؽمٌة الدراسات معهد فً سنتٌن أول فً طالب وأنا ،البداٌات

 العود مبادئ" الكوت" مدٌنتً فً تعلمت .للناس جلٌا   األسلوب هذا أو المدرسة هذه
 انتملت ذلن وبعد (روحه على رحمة ملٌون) الناموس حسٌن صاحب  أستاذي ٌد على
 واألستاذ، الخماش روحً واألستاذ، اإلمام علً األستاذ ٌد على وتعلمت بؽداد إلى



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
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ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2651

 متعته جانب إلى ٌخلو ال الذي الجمٌل والسحر
 لحفلة إلامته بمناسبة ؟؟..والمعاناة التعب من

 (5/ 2) بتارٌخ الحسكة فً بدٌعة موسٌمٌة
 هذا معه لنجري بالمامشلً مروره فرصة انتهزنا
 ؟... الحوار

 حلمه إنسان لكل أن مإمن أنا :شمه نصٌر -ج
 .الموهبة كما اإلنسان مع ٌولد والحلم، الحٌاة فً

 أنها على أحبلمه مع ٌتعامل أن ٌعرؾ الذي الحالم
 تحمٌمها اجل من وٌعمل ٌتحمك أن ٌجب رإى

 وأحبلم طفولتً طوال. أحبلمه من الكثٌر سٌحمك
 من شًء وفٌها فانتازٌا فٌها أحبلم تكن مهما للعالم رإٌتً تحدد التً هً ٌمظتً

 أن الممكن فمن ٌمظ كحلم رأٌتها طالما نهأ اإلحساس لدي كان دابما   لكن المستحٌل
 تصبح فؤخٌرا ،البداٌة فً مستحٌلة تبدو تكاد األحبلم هذه تكن ومهما ،حمٌمة تصبح
 .حمٌمة

، العود عالم فً متمٌزة رإٌة متلنأ نأ ستطٌعأ وكٌؾ أحبلمً مع كانت البداٌة
 لخط موازي خط خلك الممكن من وكٌؾ، عملٌا الرإٌة هذه تحمٌك ٌمكننً وكٌؾ
، تركٌا فً وكذلن، المؽرب وفً لبنان وفً سورٌا وفً مصر وفً العراق فً الكبار
 ٌبدو  البداٌة فً. سابد هو ما لكل مؽاٌر العزؾ فً أسلوب تمدٌم ممكن كٌؾ، وإٌران
 من ٌمرب أو مستحٌبل ٌكون ٌكاد تتجسد وعندما الحمٌمة فً لكنه سهبل الكبلم

، متبلحمة وأحبلم ٌومٌا   ساعة عشرة أثنى لمدة الدإوب العمل لكن، المستحٌل
 خط مبلمح لً بدت النهاٌة فً  مختلفة موسٌمٌة وعلوم، وتمارٌن، وسماع، ولراءات
 صوت ٌعرفون الناس عامة اوبدأو مبكر ولت فً للناس ظهر وضوحا   أكثر موسٌمً
 مٌرةكاأل لطعة أول منذ الثمانٌنات بداٌة فً كانت وهذا، ضربتٌن خبلل من عودي
 فً كانت التً المطع من وؼٌرها العصافٌر وحب عذبة ونسمات الذاكرة ومن السعٌدة
 مبلمح بدت وهكذا  النؽمٌة الدراسات معهد فً سنتٌن أول فً طالب وأنا ،البداٌات

 العود مبادئ" الكوت" مدٌنتً فً تعلمت .للناس جلٌا   األسلوب هذا أو المدرسة هذه
 انتملت ذلن وبعد (روحه على رحمة ملٌون) الناموس حسٌن صاحب  أستاذي ٌد على
 واألستاذ، الخماش روحً واألستاذ، اإلمام علً األستاذ ٌد على وتعلمت بؽداد إلى



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 الذٌن العازفٌن من أتعلم، الجمٌع من الٌوم هذا إلى أتعلم ومازلت الكرٌم عبد سالم
 مهم شًء لدٌه حدهمأ أرى عندما تبلمٌذي من وحتى زمبلبً والعازفٌن سبمونً

 كٌؾ ٌعرؾ فالذي فنان أي ٌعٌب ال وهذا طالب إلى أو تلمٌذ إلى تحولت أننً شعرأ
 . عمله مصلحة فٌه لما الزمن مع ٌتؽٌر أن على المادر الوحٌد هو عمره طوال ٌتعلم

 خصوصٌته وله وعرٌك ثري العراق فً والغنائً الموسٌمً التراث  -س
 استمى مدى أي إلى الناحٌة هذه من والشرلً العربً الغناء ألوان بٌن الممٌزة

 فً(  والفارسً، والتركً، الكردي) مثل والشرلً العرالً التراث من شمه نصٌر
 ؟؟... الموسٌمٌة معزوفاته إثراء

 التنوع هذا بكل ثرٌة منطمتنا ألن محظوظٌن نحن فعبل  ... لحظة:  شمه نصٌر -ج
 من  والكلدان، واألشورٌٌن، والتركمان، واألرمن، والشركس، األكراد ؼٌبت لو

 األرض هذه فً األخضر الزرع هم هإالء، صحراء شبه المنطمة ستصبح منطمتنا
 المناطك هذه سكان هم أللٌات خطؤ تسمى التً الحضارات بماٌا هذه، الماحلة

 لذلن، ومتنوع، وعمٌك ،جدا كبٌر موسٌمً بثراء ٌتمتعون فهم بالتالً ،األصلٌٌن
 األلوان من أتعلم بدأت  أٌام عدة منذ تحدٌدا الحسكة وفً سورٌا فً كنت عندما

 األرمن كموسٌمى والمامشلً والحسكة الجزٌرة منطمة فً الموجودة الموسٌمٌة
 فتجد الكردٌة للموسٌمى بالنسبة أما. وعنفوان، ورجولة، ودبكة، فن فٌها نأ وعرفت

 فٌها الكردٌة فالموسٌمى أخرى ثمافة أٌة فً بصمة أٌة تشبه ال فٌها بصمة كل أن
 هكذا وهً. وضوح الولت بنفس وفٌها كما، وؼربة، وحب، وحرمان، ووجع، عمك

، الكذب تعرؾ وال والدوران اللؾ تمبل وال وصرٌحة واضحة الكردٌة الشخصٌة
 البصرة هً العراق فً األماكن أجمل أن ٌعرفون العراق فً الناس من وكثٌر

 لم هإالء الن، الشمال وألصى الجنوب ألصى فً الوالعة ربٌلوأ ودهون والسلٌمانٌة
 وصافٌة نمٌة تشبههم وموسٌماهم حٌاتهم فظلت المدن ببالً أسوة الحضارة تلوثهم

 وأي ثمافته كانت وأي مكان أي وفً كان أٌنما خراآل إلى تصل ،ومتدفمة ومتمٌزة
 من استفدت بالتالً فانا، الموسٌمات من  األنواع هذه بمٌمة ٌشعر تذوله مستوى كانت
 الفلكلورٌة الجملة أن من أتعلم ومازلت ،ستفٌدأ ومازلت الموسٌمً التنوع هذا كل

 العلم كل مع عظٌمة موسٌمٌة أعمال اآلن وتوجد السنٌن مبات تصمد البسٌطة
 ال "والكونتربوند الهارمونً"و والتؤلٌؾ والكتابة التدوٌن فً التطور كل مع الموجود
 هً التلمابٌة بؤن انطباع لنا ٌمدم فهذا منها ندر ما إال تعٌش أن اإلبداعات هذه تستطٌع

 ٌنتمً ال وهذا موسٌمً عمل أو ؼنابً عمل فً األرض رابحة تخرج نأ كٌفٌة فً
 إلى ٌنتمً بل الدراسة إلى  ٌنتمً وال، فمط الموهبة إلى ٌنتمً وال، فمط العلم إلى

 أنت الذي  المناخ هذا فً بن لصٌمة تبمى أن ٌجب التً وبإنسانٌتن ببٌبتن تمسكن
 والموشحات واألجواء الحلبٌة والمدود العرالٌة والممامات الموسٌمات فكل. فٌه تعٌش

 لحظتها لها واحدة وكل شخصٌتها لها واحدة كل والبدوي والرٌفً الكردٌة والموسٌمى
ًّ  تإثر التً  . بعد فٌما الناس على ٌنعكس وبالتالً، عل

 البٌئة غٌر مختلفة وثمافات بٌئات فً الموسٌمٌة أعمالن لدمت لمد -س  
 حفالت ألمت ننأ نعرف ونحن األوربً الجمهور معن تفاعل كٌف طٌب الشرلٌة
 الجامعات مٌدالٌة نلت ولد األوربٌة المدن فً عدة مهرجانات فً واشتركت
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 وحمص وحلب دمشك فً كانت األخٌرة جولتً مثبل... حفبلتً:  شمه نصٌر -ج
 تختلؾ وال بارٌس فً حفبلتً عن تختلؾ ال والحسكة حمص فً فحفلتً، والحسكة

 أن ٌعنً هذا أوروبا فً حفبلتً عن تختلؾ وال ووارسو بولندا فً حفبلتً عن
 الذي اإلنسان وتجاوزت إلٌها تنتمً التً الثمافة وتجاوزت بٌبتها تجاوزت الموسٌمى
 فبتالً ،شًء كل من المجردة الذات، الذات تخاطب وأصبحت، الموسٌمى ٌتحدث
 عبللة لها لٌس عمٌمة إنسانٌة أسس على المبنٌة الموسٌمى أما، األفعال ردود تتساوى

 اإلنسانٌة للذات الدرجة بنفس تنتمً الولت بنفس لكنها إلٌها تنتمً التً بٌبتها فً فمط
 العروض على ٌعود هذا فبالتالً الشخصٌة علٌها ٌمؾ أن ٌجب الذي الصفاء من و

 . بالعالم مكان كل فً متشابه فعل برد

 .متتالٌة موسٌمٌة حفلة عشر خمسة فً"  ألمانٌا" فً وحفبلتً" الٌابان" فً حفبلتً
 ألوان كل مثلت ولمد، الؽرب فً واإلسبلمٌة العربٌة للثمافة رسول اختارونً عندما
 بدون الكردٌة الثمافة عن نتكلم أننا ٌعنً فهذا العربٌة الثمافة نمول وحٌنما الثمافة
 والموسٌمً العازؾ فبالتالً، و و و واألرمن الشركس ثمافات عن نتكلم الؽاءها
 اللونً للتنوع مخلصا   ٌكون أن فعلٌه األشٌاء هذه كل عن ٌتكلم عندما والفنان
 فبالتالً، وطنه فً، عالمه فً، بلده فً، بٌبته فً مناخه فً الموجود الجمٌل والعرلً
 كل فً فنه أمام فعل ردود تتساوى وحٌنبذ األشٌاء هذه كل عن ٌتكلم أن علٌه ٌجب
 .                  بالعالم مكان



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2653

 ٌنتمً ال وهذا موسٌمً عمل أو ؼنابً عمل فً األرض رابحة تخرج نأ كٌفٌة فً
 إلى ٌنتمً بل الدراسة إلى  ٌنتمً وال، فمط الموهبة إلى ٌنتمً وال، فمط العلم إلى

 أنت الذي  المناخ هذا فً بن لصٌمة تبمى أن ٌجب التً وبإنسانٌتن ببٌبتن تمسكن
 والموشحات واألجواء الحلبٌة والمدود العرالٌة والممامات الموسٌمات فكل. فٌه تعٌش

 لحظتها لها واحدة وكل شخصٌتها لها واحدة كل والبدوي والرٌفً الكردٌة والموسٌمى
ًّ  تإثر التً  . بعد فٌما الناس على ٌنعكس وبالتالً، عل

 البٌئة غٌر مختلفة وثمافات بٌئات فً الموسٌمٌة أعمالن لدمت لمد -س  
 حفالت ألمت ننأ نعرف ونحن األوربً الجمهور معن تفاعل كٌف طٌب الشرلٌة
 الجامعات مٌدالٌة نلت ولد األوربٌة المدن فً عدة مهرجانات فً واشتركت
  ؟.. 6991 البرتغال – لشبونة – البرتغالٌة

 وحمص وحلب دمشك فً كانت األخٌرة جولتً مثبل... حفبلتً:  شمه نصٌر -ج
 تختلؾ وال بارٌس فً حفبلتً عن تختلؾ ال والحسكة حمص فً فحفلتً، والحسكة

 أن ٌعنً هذا أوروبا فً حفبلتً عن تختلؾ وال ووارسو بولندا فً حفبلتً عن
 الذي اإلنسان وتجاوزت إلٌها تنتمً التً الثمافة وتجاوزت بٌبتها تجاوزت الموسٌمى
 فبتالً ،شًء كل من المجردة الذات، الذات تخاطب وأصبحت، الموسٌمى ٌتحدث
 عبللة لها لٌس عمٌمة إنسانٌة أسس على المبنٌة الموسٌمى أما، األفعال ردود تتساوى

 اإلنسانٌة للذات الدرجة بنفس تنتمً الولت بنفس لكنها إلٌها تنتمً التً بٌبتها فً فمط
 العروض على ٌعود هذا فبالتالً الشخصٌة علٌها ٌمؾ أن ٌجب الذي الصفاء من و

 . بالعالم مكان كل فً متشابه فعل برد

 .متتالٌة موسٌمٌة حفلة عشر خمسة فً"  ألمانٌا" فً وحفبلتً" الٌابان" فً حفبلتً
 ألوان كل مثلت ولمد، الؽرب فً واإلسبلمٌة العربٌة للثمافة رسول اختارونً عندما
 بدون الكردٌة الثمافة عن نتكلم أننا ٌعنً فهذا العربٌة الثمافة نمول وحٌنما الثمافة
 والموسٌمً العازؾ فبالتالً، و و و واألرمن الشركس ثمافات عن نتكلم الؽاءها
 اللونً للتنوع مخلصا   ٌكون أن فعلٌه األشٌاء هذه كل عن ٌتكلم عندما والفنان
 فبالتالً، وطنه فً، عالمه فً، بلده فً، بٌبته فً مناخه فً الموجود الجمٌل والعرلً
 كل فً فنه أمام فعل ردود تتساوى وحٌنبذ األشٌاء هذه كل عن ٌتكلم أن علٌه ٌجب
 .                  بالعالم مكان



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
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ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26 54

 له كان" العرالٌٌن" الموسٌمٌٌن بٌن بفرادة" بشٌر منٌر" الموسٌمار تمٌز -س
 الشرلٌة الموسٌمى  مزج فً عمله جانب إلى المنفرد وعزفه به خاص دوزان
 فهم لعدم كافٌا   سببا   بشٌر منٌر به ٌموم كان ما بان ترى أال هنا من بالغربٌة
 .بموته ماتت موسٌماه  أن عنه لٌل وبالتالً الجدٌد ألسلوبه اآلخرٌن

 فً ظهروا الذٌن العازفٌن أعظم احد شن أدنى بدون بشٌر منٌر:  شمه نصٌر -ج
 خاصة تسجٌبلت من بؤذنً سمعته الذي عن لن سؤلول كبٌر وبتجرد، العود تارٌخ

 التسجٌل ٌسمعنً كان الصباح وفً بٌته فً لٌبل   ٌسجلها كان بنفسه هو إٌاها سمعنًأ
 كما أجواء حٌاتً فً اسمع لم موسٌمى مع بمفردنا ونجلس الموسٌمٌة الفنون دابرة فً
 العربٌة الموسٌمى تارٌخ فً استثنابٌة مخٌلة ٌملن بشٌر فمنٌر. بشٌر منٌر ٌخلمها كان
 فؤلرب، العباسٌة المدٌمة وبؽداد بالعراق الموجود المعماري الطراز كل ٌشبه وهو

 وما الرشٌد وهارون العباسٌٌن بناها التً الثمافة والى العباسً المعمار إلى شخص
 لدٌه تكن لم ولو حتى والثمافة الجٌنات إلى ٌعود وهذا بشٌر منٌر هو ذلن بعد جاء

 موسٌمً منه جعلت استثنابٌة فطرٌة ثمافة له كانت لكن الحٌاة فً الموسوعٌة الثمافة
 التماسٌم فً موسٌمً لمعمار مإسسا منه وجعلت، استثنابً عازؾ منه جعلت، عظٌم
  .التماسٌم فً"  السنباطً رٌاض"  إال حدأ ٌشابهه ولم ٌدانٌه لم

 العبالرة دابما، الحسٌن حً وٌشبه، الفاطمٌة مصر ٌشبه الذي خرىاأل الضفة فً
 فً ٌإثر شًء وأكثر مناخاتهم والى بٌبتهم إلى الرب ٌصبحون ٌنضجون عندما
 فً العباسٌٌن معمار إلى شخص لربأ بشٌر ومنٌر. المعمار هو الحمٌمً الفنان
، مصر وارابٌسن وزخارؾ معمار إلى شخص لربأ"  السنباطً رٌاض"و العراق
 بشٌر ومنٌر . فٌهم  ووضوح ببساطة هذا سٌجد والموسٌمى المعمار فً  ٌفهم فالذي

 ..  مشكلته لٌست فهذه الناس ٌفهمه لم نإ

 !  ؟.. من مشكلة هذه إذا -س

 وعظٌم حمٌمً مبدع الفنان ٌكون عندما اآلخر مشكلة هذه...  ال:  شمة نصٌر -ج
 تؽوص نأ استطعت ومتى، عالمه إلى للوصول اجهد تبذل أن فعلٌن تفهمه لم وأنت
 .. الحمٌمة ستكتشؾ حٌنبذ وعمله الفنان هذا جمالٌات أعماق فً

 األغنٌة) الركٌكة والعبارة الهابطة واألغنٌة المبتذل العزف شٌوع ظل فً  -س
 فن أصبح حٌث تجارٌة فضائٌة محطات عبر لها واسعا   منفذا   وجدت التً (الشبابٌة
 .الظاهرة هذه شمه نصٌر ٌجد كٌف رخٌصة تجارة الغناء

 هارون أٌام فً حتى والهبوط الركاكة من تشكو كانت األؼنٌة:  شمه نصٌر -ج
 وٌصنع ٌمدم أن"  األصفهانً فرج أبو" من الرشٌد هارون طلب ولذلن، الرشٌد
 فرج أبو" فتفرغ  لحن ألؾ ٌعنً صوت ألؾ - صوت ألؾ آنذان المادم للزمن

" األؼانً" كتاب فً وٌضعهم صوت ألؾ أفضل لٌمدم سنٌن مدى على" األصفهانً
 . الٌوم نحن نشكو كما تماما   ٌشكو كانوا فهم وهكذا

 الٌوم، ومتوسط وممتاز وجٌد رديء ثمة، وسلبً ٌجابًإ ثمة زمان كل فً
 بسرعة و وتنوعت الوسابل هذه واختلفت النشر وسابل بتعدد كبرأ الظاهرة أصبحت
 أو المستمعٌن مبلٌٌن تستمطب نأ تستطٌع ننإف فنً عمل أي صدور حٌن فمثبل  فابمة

 واتساعها وتؤثٌرها ،كثٌرا تؽٌر فالموضوع ،والتلفزة االنترنت عبر المشاهدٌن
 دور فً أطفالنا نعلم أن هو ٌحصل أن ٌجب الذي التحصٌن.  وأسرع كبرأ أصبحت
 بطرد الجٌدة العملة ستبدأ حٌنبذ. الموسٌمى والجامعات والثانوي واالبتدابً الحضانة
  ٌنفع الترؼٌب وال ٌنفع الترهٌب وال ٌنفع التنظٌر ال، شن أدنى بدون الردٌبة العملة

 تذوق مستوى لادمة سنة عشرة لخمسة نإسس أن فعلٌنا  المادم للجٌل بالنسبة أما.
 ....جدٌد موسٌمً

 تحوز حتى 6911 األردن فً جرش مهرجان فً تمٌز من لدمته الذي ما -س
 ؟(...الصغٌر زرٌاب) لمب على

 إلى وصعودي خروجً ولبل عملً الإ ألدم لم أنا الحمٌمة فً:  شمه نصٌر -ج
 وضعت حٌن ولكن آنذان صبٌا مازلت كنت ألننً جدا   وخابفا للما  كنت المسرح
 بؤشٌاء أؼامر أن فمكن جريء بطبعً وأنا أمري حسمت  المسرح خشبة على لدمً
 وللت فجلست ،الجمهور وأمام المسرح على افعلها فترانً البروفات فً افعلها أكن لم

 أنا والذي تعلمته الذي لدمسؤ -  ٌعجبهم لم أم أعجبهم سواء   شًء كل سؤنسى لنفسً
 . به  مإمن



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 األغنٌة) الركٌكة والعبارة الهابطة واألغنٌة المبتذل العزف شٌوع ظل فً  -س
 فن أصبح حٌث تجارٌة فضائٌة محطات عبر لها واسعا   منفذا   وجدت التً (الشبابٌة
 .الظاهرة هذه شمه نصٌر ٌجد كٌف رخٌصة تجارة الغناء

 هارون أٌام فً حتى والهبوط الركاكة من تشكو كانت األؼنٌة:  شمه نصٌر -ج
 وٌصنع ٌمدم أن"  األصفهانً فرج أبو" من الرشٌد هارون طلب ولذلن، الرشٌد
 فرج أبو" فتفرغ  لحن ألؾ ٌعنً صوت ألؾ - صوت ألؾ آنذان المادم للزمن

" األؼانً" كتاب فً وٌضعهم صوت ألؾ أفضل لٌمدم سنٌن مدى على" األصفهانً
 . الٌوم نحن نشكو كما تماما   ٌشكو كانوا فهم وهكذا

 الٌوم، ومتوسط وممتاز وجٌد رديء ثمة، وسلبً ٌجابًإ ثمة زمان كل فً
 بسرعة و وتنوعت الوسابل هذه واختلفت النشر وسابل بتعدد كبرأ الظاهرة أصبحت
 أو المستمعٌن مبلٌٌن تستمطب نأ تستطٌع ننإف فنً عمل أي صدور حٌن فمثبل  فابمة

 واتساعها وتؤثٌرها ،كثٌرا تؽٌر فالموضوع ،والتلفزة االنترنت عبر المشاهدٌن
 دور فً أطفالنا نعلم أن هو ٌحصل أن ٌجب الذي التحصٌن.  وأسرع كبرأ أصبحت
 بطرد الجٌدة العملة ستبدأ حٌنبذ. الموسٌمى والجامعات والثانوي واالبتدابً الحضانة
  ٌنفع الترؼٌب وال ٌنفع الترهٌب وال ٌنفع التنظٌر ال، شن أدنى بدون الردٌبة العملة

 تذوق مستوى لادمة سنة عشرة لخمسة نإسس أن فعلٌنا  المادم للجٌل بالنسبة أما.
 ....جدٌد موسٌمً

 تحوز حتى 6911 األردن فً جرش مهرجان فً تمٌز من لدمته الذي ما -س
 ؟(...الصغٌر زرٌاب) لمب على

 إلى وصعودي خروجً ولبل عملً الإ ألدم لم أنا الحمٌمة فً:  شمه نصٌر -ج
 وضعت حٌن ولكن آنذان صبٌا مازلت كنت ألننً جدا   وخابفا للما  كنت المسرح
 بؤشٌاء أؼامر أن فمكن جريء بطبعً وأنا أمري حسمت  المسرح خشبة على لدمً
 وللت فجلست ،الجمهور وأمام المسرح على افعلها فترانً البروفات فً افعلها أكن لم

 أنا والذي تعلمته الذي لدمسؤ -  ٌعجبهم لم أم أعجبهم سواء   شًء كل سؤنسى لنفسً
 . به  مإمن



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 على فكرة أي لدي تكن لم مبالؽة وبدون فعبل   الجمهور صرخ ضربة أول فمن
 عشرٌن ولمدة ،تتعالى الصٌحات وبدأت، الحفل ذلن فً الجمهور هذا روعة مدى
 الجمهور هذا به ٌشعر لما وملفت كبٌر بشكل والتصفٌر التصفٌك أصوات دوت دلٌمة
 .  جٌاشة مشاعر من

 موجودا  ( هللا ٌرحمه) جرش مهرجان مدٌر صنوبر هانً كان الثانً الٌوم فً
ًّ  العزٌزٌن أصدلابً احد وكان  سوٌلنأ أرٌد ترٌدن كلها الناس بالعامٌة لً لال ،عل
 لً فجهز ،علٌن ال لً فمال ؟؟.. مطبوع والبرنامج كٌؾ فملت جرش فً حفلة

 الذي العرض سبمت التً فاألٌام وطبعا  لوحدي جرش فً أٌام عدة بعد آخر عرضا
 اإلنشاد وفرلة"  جابر حسٌن" ـك حافل تارٌخ ذو بفانٌن ملٌبة كانت  وحدي لدمته

 هً هذه وكانت جرش فً ضخمة عرالٌة أٌام وكانت كثٌرٌن وفنانٌن العرالٌة
 . أصوات ٌجمعون استفتاءات مثل ٌعنً استبٌانات ٌجرون كانوا حٌث  االنطبللة

 الفنانٌن من الكثٌر فٌه كان ومختلفة ومتنوعة مهمة جرش مهرجان نوعٌة كانت
 كبٌر عنوان جرش وكانت المهمة الموسٌمٌة الظواهر من الكثٌر هنالن وكانت الكبار
 الولت ذلن فً اللمب هذا فظهر جرش بتارٌخ البك

 مطامحن البٌت حمك وهل الماهرة فً" العربً العود بٌت" مع حكاٌتن ما -س
 ؟.. تؤسٌسه على سنوات عشر مرور بعد وأهدافن

 شعرأ فعندما -العود بٌت- هذا كل ترنأ أن فكرة تراودنً أحٌانا:  شمه نصٌر -ج
 نأل، وجهد ولت من معهم بذلهأ ما ٌستحمون وال جٌدا بالتمرٌن تهتم ال طلبة بوجود
  التً الشخصٌة بمصلحته  التلمٌذ أو الموسٌمً أو الشخص تفكٌر هو ٌإرلنً ما أكثر

 ٌمتلن حدهمأ أرى عندما أخرى وأحٌانا، والجاد الملتزم الموسٌمً أخبللٌات تخالؾ
 نأو حمٌمٌا مبدعا المستمبل فً ٌكون لد نهبؤ شعرأو مهما مستمببل فٌه رىأو الموهبة
 ممتاز مإدي و مدرس وإلى "صولٌست" وإلى ماهر عازؾ إلى شًء ال من ٌصبح
 ولراري وتعبً مشواري كان لد نفسً فً وألول هذا عن تراجعأو ال ألول...  والخ
 عندما ولكن وهنان هنا العود بٌوت على الولت من الكثٌر ضعتأ أننً صحٌح صاببا
 اآللة هذه طرٌك ٌكملوا أن ٌستطٌعون الذٌن الموهوبٌن الشباب من العشرات أرى

 نزرع نأ فً نساهم أن استطعنا أننا الولت نفس فً شعرأ وعندما ومستمبلها

 ٌدي على تعلموا الطلبة آالؾ لدي بات اآلن. المختلفة البٌوت الكثٌر  فً موسٌمٌٌن
 شعرأ أنا. العام الذوق مستوى رفع فً سهامإ هذا فبالتالً، طبلبً خبلل أومن

 وبلدي بٌبتً اتجاه فمط ولٌس ككل المجتمع تجاه بالمسإولٌة

 بعٌدا المطلمة بمدسٌتها الموسٌمى فضاءات فً شمه نصٌر غاص هل - س  
  ؟..انتماء أي عن بعٌدا الفنً ملكوته تمتل أن شانها من التً الجانبٌة التؤثٌرات عن

 فكرة ومن، الدٌن فكرة ومن، العرق فكرة من خرجت ناأ:  شمه نصٌر -ج
 جذوري وعندي، ووالدتً حضوري لدي جلأ ،آخر شًء أي أو حزب يأل التحزب
 وورثت مسلم إننً ورثت بالوراثة تتنًأ فكلها دٌانتً وعندي، بها عتزأ التً الكردٌة
 وورثت ،بؽداد فً أعٌش إننً وورثت ،الجنوب فً مولود إننً وورثت كردي إننً
 أتشرؾ ناأو، تمثلنً التً هً الٌوم لراراتً ولكن، رثإ هو شًء وكل أتعلم إننً
 العربٌة بوالدتً أتشرؾ، هللا رحمه  الكردي بوالدي أتشرؾ ،االنتماءات هذه بكل

 بؤننً اشعر ٌجعلنً هذا كل"  ببؽداد فٌه درست الذي بالمكان وأتشرؾ ،الخزرجٌة
 لكن.... أكون نأ الممكن من كان ما األشٌاء هذه كل لوال نهأو حاالتً أفضل أعٌش
 من ،كله الكون  لدٌنا ونحن  فمط واألرض بالعرق نفكر نأ الضٌك من نإ ألول الٌوم

 لومن فً تفكر نأ الضٌك ومن ،الناس كل ولدٌنا فمط عرالناأ فً نفكر نأ الضٌك
 الوراثة بحكم تتناأ فهً المومٌة أما هللا وبٌن بٌنن هو شخصً أمر فالدٌن، فمط ودٌنن
 أشكال من شكل أعلى فهذا ككل البشرٌة تخدم أن ،مختلفة ولؽات لومٌات على فولدنا
 ال ولكن ،لدٌن بما تعتز أن المهم، الناس لدى ٌجابٌاتاإل تدفن فالعنصرٌة.  العطاء
 ال ،سوانا من أفضل لسنا، دٌنن فً وال، عرلن فً وال ،بمومٌتن اعتزازن فً تبالػ
 تكون أن ٌمكن صفات اإلنسان تمنح األشٌاء هذه كل و،  طابفة وال دٌنا وال عرلا
 ٌحدد الذي وهو اإلنسان وعً هو  المهم ولكن،  لبٌحة تكون أن أٌضا وٌمكن جمٌلة
 الذي العرق  شؤن من ترفع آنذان، وعطاءه اآلخرٌن مع وتعامله لمستمبله رإٌته
 أو مبدعا تكون عندما إلٌها تنتمً التً الثمافة أو إلٌه تنتمً الذي الدٌن أو، إلٌه تنتمً
 ذلن وبعد، بن وٌتفاخرون بن جلدتن أبناء ٌسر كونٌا   مبدعا   وتكون حمٌمٌا متمٌزا
 على حكر  إللٌمً ال كونً مشروع مشروعن وبات أخرى منطمة دخلت لد تكون

 .أخرى لومٌة أٌة أو تركمانٌتن أو أشورٌتن أو كردٌتن أو عربٌتن
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 ٌدي على تعلموا الطلبة آالؾ لدي بات اآلن. المختلفة البٌوت الكثٌر  فً موسٌمٌٌن
 شعرأ أنا. العام الذوق مستوى رفع فً سهامإ هذا فبالتالً، طبلبً خبلل أومن

 وبلدي بٌبتً اتجاه فمط ولٌس ككل المجتمع تجاه بالمسإولٌة

 بعٌدا المطلمة بمدسٌتها الموسٌمى فضاءات فً شمه نصٌر غاص هل - س  
  ؟..انتماء أي عن بعٌدا الفنً ملكوته تمتل أن شانها من التً الجانبٌة التؤثٌرات عن

 فكرة ومن، الدٌن فكرة ومن، العرق فكرة من خرجت ناأ:  شمه نصٌر -ج
 جذوري وعندي، ووالدتً حضوري لدي جلأ ،آخر شًء أي أو حزب يأل التحزب
 وورثت مسلم إننً ورثت بالوراثة تتنًأ فكلها دٌانتً وعندي، بها عتزأ التً الكردٌة
 وورثت ،بؽداد فً أعٌش إننً وورثت ،الجنوب فً مولود إننً وورثت كردي إننً
 أتشرؾ ناأو، تمثلنً التً هً الٌوم لراراتً ولكن، رثإ هو شًء وكل أتعلم إننً
 العربٌة بوالدتً أتشرؾ، هللا رحمه  الكردي بوالدي أتشرؾ ،االنتماءات هذه بكل

 بؤننً اشعر ٌجعلنً هذا كل"  ببؽداد فٌه درست الذي بالمكان وأتشرؾ ،الخزرجٌة
 لكن.... أكون نأ الممكن من كان ما األشٌاء هذه كل لوال نهأو حاالتً أفضل أعٌش
 من ،كله الكون  لدٌنا ونحن  فمط واألرض بالعرق نفكر نأ الضٌك من نإ ألول الٌوم

 لومن فً تفكر نأ الضٌك ومن ،الناس كل ولدٌنا فمط عرالناأ فً نفكر نأ الضٌك
 الوراثة بحكم تتناأ فهً المومٌة أما هللا وبٌن بٌنن هو شخصً أمر فالدٌن، فمط ودٌنن
 أشكال من شكل أعلى فهذا ككل البشرٌة تخدم أن ،مختلفة ولؽات لومٌات على فولدنا
 ال ولكن ،لدٌن بما تعتز أن المهم، الناس لدى ٌجابٌاتاإل تدفن فالعنصرٌة.  العطاء
 ال ،سوانا من أفضل لسنا، دٌنن فً وال، عرلن فً وال ،بمومٌتن اعتزازن فً تبالػ
 تكون أن ٌمكن صفات اإلنسان تمنح األشٌاء هذه كل و،  طابفة وال دٌنا وال عرلا
 ٌحدد الذي وهو اإلنسان وعً هو  المهم ولكن،  لبٌحة تكون أن أٌضا وٌمكن جمٌلة
 الذي العرق  شؤن من ترفع آنذان، وعطاءه اآلخرٌن مع وتعامله لمستمبله رإٌته
 أو مبدعا تكون عندما إلٌها تنتمً التً الثمافة أو إلٌه تنتمً الذي الدٌن أو، إلٌه تنتمً
 ذلن وبعد، بن وٌتفاخرون بن جلدتن أبناء ٌسر كونٌا   مبدعا   وتكون حمٌمٌا متمٌزا
 على حكر  إللٌمً ال كونً مشروع مشروعن وبات أخرى منطمة دخلت لد تكون

 .أخرى لومٌة أٌة أو تركمانٌتن أو أشورٌتن أو كردٌتن أو عربٌتن



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ
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. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ
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 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 معها التفاعل على اآلخرٌن جعل على لدرتها هً أغنٌة أٌة نجاح شروط إن -س
 من شمه نصٌر الفنان تمكن هل ألول الزاوٌة هذه من ..وفكرا   وروحا   إحساسا  
 ؟..فمط محددة نخبة إلى أم الناس عموم إلى موسٌماه إٌصال

 ألنن علٌه تجٌب أن كصحفً أنت المفترض من السإال هذا:  شمه نصٌر -ج
 المجتمع شرابح كل ورأٌت الحفلة حضرت أنت الناس أفعال بردود  منً  علمأ

 .السإال هذا عن الجواب لدٌن تؤكٌدالفب الموجودة

 لبل موجودة تكن لم ،اآلن واسعة جماهٌرٌة لاعدة العود آللة أصبحت اعتمادي فً
 الدول فً مكان كل فً العود كونسرتات ٌحضرون اآلالؾ أصبح الٌوم سنة عشرٌن
 جدٌدة مرحلة دخلت لد فعبل العود آلة بؤن االنطباع ٌعطٌنا فهذا والعالم العربٌة
 أنً شعرأ وأنا ،أٌضا الصناعة حٌث من وتطورت   جدٌدة ودماء أفكار ودخلتها
 ألنكم لدٌكم هو الٌمٌن الجواب ولكن   المختلفة المجتمع شرابح من الكثٌر لمست

 تشاهدون كنتم عما فكرة تكّونوا أن وتستطٌعون الحفل بعد الناس أراء إلى تستمعون
 . وتستمعون

 للسٌاسة وهل محددة موسٌمٌة بمدرسة لدٌن التزام هنان هل شمه نصٌر  -س
 ؟.. الموسٌمٌة أعمالن فً تؤثٌر

 على تؤثٌر لها ولٌس الٌومٌة  حٌاتنا على تؤثٌر لها السٌاسة:  شمه نصٌر -ج
 عندما، عنهم نتكلم أن مضطرٌن نمؾ األطفال ٌمتلون عندما لكن...  موسٌماي
 ٌؽزون ندماع، ندافع أن ٌجب بنابهأ وتمتٌل بتجوٌعه وٌمومون العراق مثل بلد ٌحاصر
 واألكراد العرالٌٌن بضرب ٌمومون عندما، ندافع أن ٌجب السنٌن  هذه طوال فلسطٌن

 مبات. عنه الدفاع وٌجب عنه السكوت ٌمكن ال الموضوع هذا النابالم بصوارٌخ
 طاحنة حروب فً ماتوا وشماله العراق جنوب فً العرالٌٌن ومن األكراد من اآلالؾ
، كله الدولً المجتمع أو االبن بوش أو األب بوش سببها أو صدام سببها سواء  

 الشعب، اللون على هالبظبل وترمً والماء الخبز على بظبللها ترمً السٌاسة وبالتالً
  وفً الناس مبلمح فً الحزن هذا خلمت السٌاسة ألن العراق فً بالسواد ٌرتشح كله

 إسرابٌلً أو أمرٌكً السبب كوٌتً السبب، عرالً السبب ،فرق ال  الجدٌدة أجٌالهم
 ..... الثمن ٌدفع الذي هو العرالً الشعب النهاٌة فً إٌرانً أو

  ؟الموسٌمٌة للمدارس بالنسبة ماذا – س

 فً نوهت كما الثمافات كل وعلى الموسٌمات كل على منفتح أنا:  شمة نصٌر  -ج
 أدابً أسلوب على انعكس فبالتالً، المعرفة فً منً رؼبة هو االنفتاح وهذا، جوابً
 .األرضٌة الكرة على موجود موسٌمً بداعًإ نتاج لكل نتمًأ ننًبؤ شعرأ لذلن

 المجدد:  اإلعالم وسائل فً  العبارات هذه من عنن تردد ما على تعلك بماذا -س
، الشباب موسٌمار، بفصاحة ٌتكلم العود أنامله وبٌن للعود أب، العود لعصر

 ؟.. الرالً الفن أساطٌر أحد شمه نصٌر، الجمٌل الفن موسٌمار

 هذه بمستوى أكون أن أتمنى، األلماب هذه ستحكأ أن أتمنى: شمه نصٌر -ج
 وعلى إعجابهم وعلى بً الناس ظن حسن على أحافظ أن فعبل   واستطٌع، المسإولٌة

، األهمٌة من المستوى وبنفس كلها األجٌال ومن الشباب من لرٌبة موسٌمتً تكون نأ
  .أمنٌة الحمٌمة فً  هذه الحمٌمة فً ٌعنً

 نؤب علٌن طرحت التً األسئلة وضمن بالحسكة الثمافً المركز فً أكدت – س
 هذه تإكد التً الدالئل ما (العود) أصول من هً والمندولٌن والطنبور البزق

 الطنبور آلة من آت أصل هو العود نبؤ:  ٌمول رأي ثمة.. أخرى جهة من الممولة
 ؟..الرأٌٌن هذٌن تكتنف وغموض إشكالٌة ثمة ترى أال

 أنا فبالتؤكٌد والمعلومات الحمابك هذه عن أتكلم عندما طبعا  :  شمه نصٌر -ج
 أثار علماء هنالن ،لكبلمً مرجعٌات لدي تكون أن ٌجب فبالتالً  كبلمً عن مسإول
 : الٌوم ٌسمى الذي الطوٌلة الرلبة ذو والعود، للعود شكل ألدم لدمت كتب وهنالن
"  لةآو أٌضا  المصٌرة الرلبة ذو والعود  األسماء هذه وكل، والباؼلما والساز البزق
 ،كلها العود عابلة هً ومن العود آللة شبٌهة   خرجت عدٌدة آالت  وهنالن"  الجنن
 بٌن ما بببلد األكادي العصر فً المٌبلد لبل ٖٕٓ٘ هو: األشكال لهذه ظهور فؤلدم

 علنواأ للٌلة أشهر ومنذ النهرٌن بٌن ما بببلد المنطمة بنفس نإ ٌمولون والٌوم النهرٌن
 هنان نإ تمول أٌضا النهرٌن بٌن تمع سورٌة موالع فً حدٌثة اكتشافات هنالن أن

 فور الرأي بهذا وسنؤخذ الرأي هذا على ٌتفموا لم فالعلماء ،للناه الذي من ألدم ظهور
 الموجودة ثرٌةاأل والصور األبحاث حسب ولكن ،اآللة هذه لتارٌخ ألدم ظهور تؤكٌد
 عدة وفً اللوفر وفً برلٌن المتاحؾ وفً، العرالً المتحؾ وفً المنحوتات فً
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2659

  ؟الموسٌمٌة للمدارس بالنسبة ماذا – س

 فً نوهت كما الثمافات كل وعلى الموسٌمات كل على منفتح أنا:  شمة نصٌر  -ج
 أدابً أسلوب على انعكس فبالتالً، المعرفة فً منً رؼبة هو االنفتاح وهذا، جوابً
 .األرضٌة الكرة على موجود موسٌمً بداعًإ نتاج لكل نتمًأ ننًبؤ شعرأ لذلن

 المجدد:  اإلعالم وسائل فً  العبارات هذه من عنن تردد ما على تعلك بماذا -س
، الشباب موسٌمار، بفصاحة ٌتكلم العود أنامله وبٌن للعود أب، العود لعصر

 ؟.. الرالً الفن أساطٌر أحد شمه نصٌر، الجمٌل الفن موسٌمار

 هذه بمستوى أكون أن أتمنى، األلماب هذه ستحكأ أن أتمنى: شمه نصٌر -ج
 وعلى إعجابهم وعلى بً الناس ظن حسن على أحافظ أن فعبل   واستطٌع، المسإولٌة

، األهمٌة من المستوى وبنفس كلها األجٌال ومن الشباب من لرٌبة موسٌمتً تكون نأ
  .أمنٌة الحمٌمة فً  هذه الحمٌمة فً ٌعنً

 نؤب علٌن طرحت التً األسئلة وضمن بالحسكة الثمافً المركز فً أكدت – س
 هذه تإكد التً الدالئل ما (العود) أصول من هً والمندولٌن والطنبور البزق

 الطنبور آلة من آت أصل هو العود نبؤ:  ٌمول رأي ثمة.. أخرى جهة من الممولة
 ؟..الرأٌٌن هذٌن تكتنف وغموض إشكالٌة ثمة ترى أال

 أنا فبالتؤكٌد والمعلومات الحمابك هذه عن أتكلم عندما طبعا  :  شمه نصٌر -ج
 أثار علماء هنالن ،لكبلمً مرجعٌات لدي تكون أن ٌجب فبالتالً  كبلمً عن مسإول
 : الٌوم ٌسمى الذي الطوٌلة الرلبة ذو والعود، للعود شكل ألدم لدمت كتب وهنالن
"  لةآو أٌضا  المصٌرة الرلبة ذو والعود  األسماء هذه وكل، والباؼلما والساز البزق
 ،كلها العود عابلة هً ومن العود آللة شبٌهة   خرجت عدٌدة آالت  وهنالن"  الجنن
 بٌن ما بببلد األكادي العصر فً المٌبلد لبل ٖٕٓ٘ هو: األشكال لهذه ظهور فؤلدم

 علنواأ للٌلة أشهر ومنذ النهرٌن بٌن ما بببلد المنطمة بنفس نإ ٌمولون والٌوم النهرٌن
 هنان نإ تمول أٌضا النهرٌن بٌن تمع سورٌة موالع فً حدٌثة اكتشافات هنالن أن

 فور الرأي بهذا وسنؤخذ الرأي هذا على ٌتفموا لم فالعلماء ،للناه الذي من ألدم ظهور
 الموجودة ثرٌةاأل والصور األبحاث حسب ولكن ،اآللة هذه لتارٌخ ألدم ظهور تؤكٌد
 عدة وفً اللوفر وفً برلٌن المتاحؾ وفً، العرالً المتحؾ وفً المنحوتات فً



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 للعود مسجل هو هذا ٌومنا إلى الظهور ألدم أن على العلماء اتفموا العالم فً متاحؾ
 بشكل وموضح ُمسند وهذا المٌبلد لبل  ٖٕٓ٘ هو المصٌرة والرلبة الطوٌلة للرلبة

 أنور صبحً الدكتور للباحث العود آلة تارٌخ بكتاب والتوارٌخ بالصورة صرٌح
 .رشٌد

 تمت وإذا المفعول ساري الوطن إلى باإلٌاب اتخذته الذي المرار ٌزال ال هل -س
 ؟..بها ستموم التً األولى الخطوة ما الرغبة هذه

 الفاتحة لرأأو وأصدلابً وأختً وأمً أبً لبور سؤزور أوال:  شمه نصٌر -ج
 سؤزور، الممدسة والعتبات الجمٌلة المساجد كل وأزور ،ٌرلدون حٌث أرواحهم على

 الموالع وسؤزور، فٌها األناشٌد رددوأ ألؾ كنت التً العراق فً الجمٌلة الكنابس
 لٌد على بموا ممن وأتفمد الناس زورسؤ ،األثرٌة الموالع وأٌضا، للبً إلى الحبٌبة
 عروض بتمدٌم سؤفكر ذلن وبعد ،زمبلبً من أساتذتً من أصدلابً من الحٌاة

 وفً، ربٌلأو والسلٌمانٌة، بصرة وفً، بؽداد فً للعود بٌوت سؤفتح ربما موسٌمٌة
 أتفمدها" الكوت" مدٌنتً إلى سؤذهب، الشًء هذا إلى تحتاج التً العراق محافظات

 .بٌضاء ومدٌنة والفكر الثمافة مدٌنة المدٌنة هذه تكون نأ على فٌها الناس وأحث

 ؟... شمه نصٌر معزوفات فً كوطن العراق خرٌطة هً ما-س

 بحرٌة فٌه أفكر الذي المكان هو لً بالنسبة هو الوطن مدلول:  شمه نصٌر -ج
 المكان  فهو رحالً أضع وأٌنما ،أكون أٌنما الروحٌة ومفرداته أساسه احمل والذي
 ال الذي الحمٌمً بالمعنى المكان وهو الوطن وهو الكلمة معنى بكل فٌه أنجز الذي

 أي فً فٌه أتواجد لحظة كل فً نفسه ٌفرض الذي المكان، ؼادرته نإو ٌؽادرنً
 نأ فً بتعدأ لم أنا زمان كل وفً مكان كل فً وهمومه مشاكله ٌفرض الذي مكان
 البلد هذا عن مسإول ننًأ أحٌانا شعرأو ،العراق ولمستمبل للعراق حلول فً أفكر

 إٌجاد فً حمٌمً بشكل أفكر لكننً مشاكله لحل سحرٌة عصا حملأ ال أنً مع بالكامل
 العالمً  البلجا ٌوم فً وعروضً .مكان كل وفً والعرالٌٌن العراق لمشاكل حلول

 التارٌخ نفس فً بٌروت فً والسنة بدمشك بسورٌا األوبرا دار فً الماضٌة السنة فً
 لاعة فً 9ٕٓٓ فً ٙ/  ٕٓ/  ٌوم هنا وعروضً، ٌونسكو لاعة فً ٙ/  ٕٙ ٌوم

 العرالٌٌن تعلٌم اجل ومن البلجبٌن دعم اجل من العروض هذه وكل .الصاوي سالٌة

ًّ  هٌمنته ٌفرض فالوطن العرالٌٌن عبلج جلأ ومن التعلٌم عن انمطعوا الذٌن  فً عل
 عدأ لم إنً ألول عندما مرة فكل عودي من تخرج جملة كل على وبالتالً، ثانٌة كل

 هموم فً أكثر متوؼبل نفسً أجد الفن عن بعدنًأ  مرهك وإنه هذا تحمل على لادرا
 عندما بالعكس ثمٌل عبء نهأ على الموضوع هذا مع أتعامل ال ولكننً، الوطن هذا
 عجوز امرأة نساعد عندما جدا   كبٌرة براحة اشعر عرالً ألي مشكلة أي بحل ألوم
 تبنٌنا أو الملب فً عملٌة لها جرٌناأ أو هللا بفضل  جراحٌة بعملٌة النظر لها أعدنا
 نهأ المهم  مهما سٌكون ربما عظٌما   ٌكون ربما مستمبل عنده و الموهبة لدٌه طفبل
  .جمٌعا   الناس أحٌا كؤنما نفسا أحٌا من إنسان

 تؤمالت لراءة لنا كٌف.. (لٌل) ابنتن وألفتها... الغربة لٌالً تؤوه بٌن ما -س
 ؟... السرمدٌة شمه نصٌر الموسٌمار

 فً األطفال وبٌن بٌنً، الحٌاة وبٌن بٌنً وصل صلة هً لٌل:  شمه نصٌر -ج
 وأرٌد أراها، المحرومٌن األطفال كل رىوأ أراها المستمبل وبٌن بٌنً، مكان كل

 متوفر بما تعتز أن علمهاأ علّمهاأ عندما، وهادبة طبٌعٌة حٌاة ٌعٌشوا أن للمحرومٌن
 طبٌعٌٌن هم من أو لدٌها ما ربع على ٌحصلون ال أطفال هنالن نأل ،كان  مهما  لدٌها
 معً وتجلس ،أوانها لبل تنضج لٌل لذلن، ؼٌرهم من أفضل حٌاة ٌعٌشون اصبل
 فً وهً العراق وأحداث تفاصٌل ونتابع فلسطٌن أحداث وتتابع، ؼزة أحداث وتتابع
 الماعة فً اجتماع نديإن ع ٌامأ لبل لها للت عندما ولكن ونصؾ سنوات ٙ عمر
  بعفوٌة لً فمالت سبلمًواإل العربً العالم إلى خطابه وباماأ الربٌس فٌها سٌلمً التً
 بعد وأنا التلفون عبر السإال هذا سؤلتنً هً ؟ؼزة فً األطفال لتل سٌولؾ وهل

 المضاٌا بنفس  بٌهاأ هموم بنفس مهمومة هً بسٌطة بفترة الخطاب لسماع مؽادرتً
 واعٌن ٌكونوا أن ٌجب أٌضا األطفال أن عتمدأ ،خطؤ هذا أن أحس ال وأنا اإلنسانٌة
 دفع فً المساعدة أو الخٌر عمل فً اإلنسانً العمل هذا ٌتواصل حتى ومدركٌن
 وأن حتى كانت مهما اآلخرٌن إسعاد فً سببا   تكون أن أو الخٌر عمل إلى الناس
 دفعنً حٌاتً فً" لٌل" فوجود ،معنى له سٌكون العبء هذا لكن، الحٌاة أعباء اتحملو
 لبل أي .99ٔٔ العام من عملأ كنت إننً علما األطفال موضوع على عملأ أن أكثر

 عندها أم كل أرى أن علٌها خوفً من انطبللا دفعتنً  لكنها بكثٌر"  لٌل"  مجًء
 ثبلثة كل متواصل بشكل األطفال عبلج مشروع كان لذلن. سلٌمة طبٌعٌة طفلة



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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ًّ  هٌمنته ٌفرض فالوطن العرالٌٌن عبلج جلأ ومن التعلٌم عن انمطعوا الذٌن  فً عل
 عدأ لم إنً ألول عندما مرة فكل عودي من تخرج جملة كل على وبالتالً، ثانٌة كل

 هموم فً أكثر متوؼبل نفسً أجد الفن عن بعدنًأ  مرهك وإنه هذا تحمل على لادرا
 عندما بالعكس ثمٌل عبء نهأ على الموضوع هذا مع أتعامل ال ولكننً، الوطن هذا
 عجوز امرأة نساعد عندما جدا   كبٌرة براحة اشعر عرالً ألي مشكلة أي بحل ألوم
 تبنٌنا أو الملب فً عملٌة لها جرٌناأ أو هللا بفضل  جراحٌة بعملٌة النظر لها أعدنا
 نهأ المهم  مهما سٌكون ربما عظٌما   ٌكون ربما مستمبل عنده و الموهبة لدٌه طفبل
  .جمٌعا   الناس أحٌا كؤنما نفسا أحٌا من إنسان

 تؤمالت لراءة لنا كٌف.. (لٌل) ابنتن وألفتها... الغربة لٌالً تؤوه بٌن ما -س
 ؟... السرمدٌة شمه نصٌر الموسٌمار

 فً األطفال وبٌن بٌنً، الحٌاة وبٌن بٌنً وصل صلة هً لٌل:  شمه نصٌر -ج
 وأرٌد أراها، المحرومٌن األطفال كل رىوأ أراها المستمبل وبٌن بٌنً، مكان كل

 متوفر بما تعتز أن علمهاأ علّمهاأ عندما، وهادبة طبٌعٌة حٌاة ٌعٌشوا أن للمحرومٌن
 طبٌعٌٌن هم من أو لدٌها ما ربع على ٌحصلون ال أطفال هنالن نأل ،كان  مهما  لدٌها
 معً وتجلس ،أوانها لبل تنضج لٌل لذلن، ؼٌرهم من أفضل حٌاة ٌعٌشون اصبل
 فً وهً العراق وأحداث تفاصٌل ونتابع فلسطٌن أحداث وتتابع، ؼزة أحداث وتتابع
 الماعة فً اجتماع نديإن ع ٌامأ لبل لها للت عندما ولكن ونصؾ سنوات ٙ عمر
  بعفوٌة لً فمالت سبلمًواإل العربً العالم إلى خطابه وباماأ الربٌس فٌها سٌلمً التً
 بعد وأنا التلفون عبر السإال هذا سؤلتنً هً ؟ؼزة فً األطفال لتل سٌولؾ وهل

 المضاٌا بنفس  بٌهاأ هموم بنفس مهمومة هً بسٌطة بفترة الخطاب لسماع مؽادرتً
 واعٌن ٌكونوا أن ٌجب أٌضا األطفال أن عتمدأ ،خطؤ هذا أن أحس ال وأنا اإلنسانٌة
 دفع فً المساعدة أو الخٌر عمل فً اإلنسانً العمل هذا ٌتواصل حتى ومدركٌن
 وأن حتى كانت مهما اآلخرٌن إسعاد فً سببا   تكون أن أو الخٌر عمل إلى الناس
 دفعنً حٌاتً فً" لٌل" فوجود ،معنى له سٌكون العبء هذا لكن، الحٌاة أعباء اتحملو
 لبل أي .99ٔٔ العام من عملأ كنت إننً علما األطفال موضوع على عملأ أن أكثر

 عندها أم كل أرى أن علٌها خوفً من انطبللا دفعتنً  لكنها بكثٌر"  لٌل"  مجًء
 ثبلثة كل متواصل بشكل األطفال عبلج مشروع كان لذلن. سلٌمة طبٌعٌة طفلة



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
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ّ
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 لن ٌمكن ال شًء وهذا ثانٌة بهم ونعود الهند فً بعبلجهم ونموم طفل ٕ٘ نؤخذ أسابٌع
 الجنوب ألصى إلى الشمال ألصى من بؤطفال تؤتً عندما صعوبته مدى تتخٌل أن

 دبً إلى بهم السفر ثم الطابرة إلى صعودهم وحتى واحد موعد فً بتجمٌعهم وتموم
، مشكلة وعبلجهم، مشكلة فتتذاكرهم الهند فً" بانكلور" إلى ثم ومن هنان واستمبالهم
 فً والتفاصٌل ٌرام ما على ٌكون شًء كل  هللا من سٌرٌبت لكن، مشكلة ومصارٌفهم

 .األطفال بموضوع الخاص المولع فً علٌه االطبلع ٌمكنن الموضوع هذا

 ورلصة كالعامرٌة معٌنة لضٌة تعالج منها واحدة كل الموسٌمٌة ممطوعاتن -س
 وحكاٌة لصة لها  منها  واحدة وكل شبٌلٌاإ إلى شورآ ومن العصافٌر وحب الفرس

 الكردي للشعب لدمته شًء عندن هل، ملحمة أو حب لصة أو إنسانٌة تكون ربما
 حلبجة؟ بعنوان لطعة لدٌن وهل  الشعب هذا وأوجاع سًآم عن فٌه تعبِر

 سورٌا فً ومإخرا  ، سنوات من"  حلبجة"  ممطوعة لدمت أنا:  شمه نصٌر  -ج 
 كنت ألننً الحسكة فً وتحدٌدا الممطوعة هذه تمدٌم بصدد كنت األخٌرة زٌارتً وفً
 المطع من بكثٌر رؼبة لدٌه كان الجمهور ولكن العراق من جؽرافٌا بمربً شعرأ
 أٌة تثٌر نأ ممكن أشٌاء تمدٌم فً كثٌرا ٌسمح ال السٌاسً الوضع ثانٌا، خرىاأل

 لدمت المصرٌة للفضابٌة لدٌم  تسجٌل فً  ولكننً عنها بؽنى نحن أخرى نعرات
 لٌس لكن حلبجة عن فٌها لدمت حفبلت عدة فً وكذلن الهواء وعلى حلبجة ممطوعة

 مع ننًأ ثبتأو أإكد حتى فمط المجازر عن أعمالً كل ألدم أن الضروري من
 فٌه ألدم أن أصدره جدٌد البوم كل فً ألدم نأ حرٌص نافؤ بالعكس الكردي الشعب
 فً وأٌضا( كردٌة لصة) ممطوعة فٌها لدمت إشراق سطوانةأ فً فمثبل كردٌة لطعة

 أفراح بعنوان لطعة ولً.. (عذبة نسمات) ممطوعة لدمت الممر رحٌل سطوانةأ
 جزء بل ال ثمافتً من جزء فهذه وؼٌرها وؼٌرها شمبلوة بعنوان  أخرىو نوروز
 الذي العمل ألدم لم مازلت ذلن مع لكن ،لطعا صؽٌرا جزءا   ولٌس ثمافتً من أساسً

 لم اآلن فحتى  الموهبة من كبرأ  والوجع األلم حجم ٌكون أحٌانا ألنه به شعرأ ناأ
 . أمً رحٌل عن عبرأ أن ستطعأ

 عظٌم شعب الكردي الشعب، الكردي الشعب حموق فسدواأ األكراد نالسٌاسٌو 
 كثٌرا أثر الكردي للمواطن  اآلن إلى أنجز فٌما الموجود الفساد لكن ،الحٌاة ٌستحك

 فً تربٌنا الذي الشعب هذا أن مإمن أنا لكن العربً بمحٌطه عبللته على حتى
 فبالتالً وطٌب ونمً حر شعب ألنه، واحدة لحظة فً الفساد هذا كل سٌطرد أحضانه

 فً موجود هو كما حمٌمً فساد هنان طوٌلة لفترة الفساد هذا مع ٌتعامل أن ٌمكن ال
 مثل شعب فاألكراد. ٌتحمك أن ٌجب ما كل لٌس هو اآلن تحمك ما وكل العالم كل

 أن دون ؼٌرهم من أفضل بؤنهم ٌشعروا نأ دون وبعز بكرامة الحٌاة ٌستحمون سواهم
 فً الحر فٌه ٌعٌش نأ ٌجب الذي بشكل ٌعشوا أن ٌجب، لٌمتهم من بانتماص ٌشعروا

 .  العالم فً مكان كل

 ال ولكن، تإخذ الحموق تمنح ال فالحموق حمولا تمنح الأ اآلن السٌاسة أرادت نوإ
 ولؽة ،الفكر ولؽة، الحموق ولؽة، المنطك لؽة وهً جدٌدة لؽة فً الٌوم بالعنؾ تإخذ

 بشًء الكردٌة المضٌة ٌخدم ال اآلن االنفصال لكن، الدولً المانون ولؽة ،األحزاب
 (٘ٗ) بـ تمتصر صبحتوأ بٌنهم الحواجز ذابت كٌؾ أوربا فً ناآل نرى نحن ،أبدا
 فنرى الشرق فً نحن ماوأ واحدة شٌرةوتؤ واحدة بفٌزا تدخلها نأ تستطٌع دولة

 الوعً مستوى فربما ،ثبلثة تصبح نأ فً تفكر أصبحت واحدة هً التً البلدان
 ونحن العربً الوطن بكل الحدود تزال أن إلى المادمة السنوات فً ٌصل لد والعمل
 كلها المنطمة وعن لومٌات من فٌه ما كل عن ونتكلم العربً الوطن عن نتكلم

   .اإلسبلمً بمحٌطها

 ماذا وأخٌرا فٌها تجولت وهل ٌتهارأ كٌف المامشلً مدٌنة زرت مإخرا   -س
 ؟..المدٌنة هذه ألهالً تمول

 المامشلً مدٌنة زورأ أن فً وحمٌمٌة كبٌرة سعادتً كانت أوال:  شمه نصٌر -ج
 أن رؼبة عندي فكانت منها خرجت جمٌلة مواهب وشاهدت عنها الكثٌر سمعت ألننً
 والد بٌت وزرت، ونمٌة وحمٌمٌة جمٌلة مواهب نبتتأ التً الطٌبة التربة هذه أكتشؾ
 فً صباحا   وتجولنا، بٌتهم فً الطٌب العشاء وتناولنا وجلسنا"  فرحان جوان" تلمٌذي
 دٌبع من علٌهم وسلمنا األتران الجنود وشاهدنا التركٌة الحدود من المرٌبة المدٌنة
 وزرنا المدٌنة وسط وتجولنا أرواحهم على الفاتحة ناولرأ المبور بعض على وولفنا

 دٌوانه وأهدانا الحوار وتبادلنا المدٌنة بوسط مكانه فً المهمٌن األكراد الشعراء حدأ
 الطٌبة البٌبة أن   المامشلً من بها خرجت الجمٌلة االنطباعات هذه كل، الشعري



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 فً تربٌنا الذي الشعب هذا أن مإمن أنا لكن العربً بمحٌطه عبللته على حتى
 فبالتالً وطٌب ونمً حر شعب ألنه، واحدة لحظة فً الفساد هذا كل سٌطرد أحضانه

 فً موجود هو كما حمٌمً فساد هنان طوٌلة لفترة الفساد هذا مع ٌتعامل أن ٌمكن ال
 مثل شعب فاألكراد. ٌتحمك أن ٌجب ما كل لٌس هو اآلن تحمك ما وكل العالم كل

 أن دون ؼٌرهم من أفضل بؤنهم ٌشعروا نأ دون وبعز بكرامة الحٌاة ٌستحمون سواهم
 فً الحر فٌه ٌعٌش نأ ٌجب الذي بشكل ٌعشوا أن ٌجب، لٌمتهم من بانتماص ٌشعروا

 .  العالم فً مكان كل

 ال ولكن، تإخذ الحموق تمنح ال فالحموق حمولا تمنح الأ اآلن السٌاسة أرادت نوإ
 ولؽة ،الفكر ولؽة، الحموق ولؽة، المنطك لؽة وهً جدٌدة لؽة فً الٌوم بالعنؾ تإخذ

 بشًء الكردٌة المضٌة ٌخدم ال اآلن االنفصال لكن، الدولً المانون ولؽة ،األحزاب
 (٘ٗ) بـ تمتصر صبحتوأ بٌنهم الحواجز ذابت كٌؾ أوربا فً ناآل نرى نحن ،أبدا
 فنرى الشرق فً نحن ماوأ واحدة شٌرةوتؤ واحدة بفٌزا تدخلها نأ تستطٌع دولة

 الوعً مستوى فربما ،ثبلثة تصبح نأ فً تفكر أصبحت واحدة هً التً البلدان
 ونحن العربً الوطن بكل الحدود تزال أن إلى المادمة السنوات فً ٌصل لد والعمل
 كلها المنطمة وعن لومٌات من فٌه ما كل عن ونتكلم العربً الوطن عن نتكلم

   .اإلسبلمً بمحٌطها

 ماذا وأخٌرا فٌها تجولت وهل ٌتهارأ كٌف المامشلً مدٌنة زرت مإخرا   -س
 ؟..المدٌنة هذه ألهالً تمول

 المامشلً مدٌنة زورأ أن فً وحمٌمٌة كبٌرة سعادتً كانت أوال:  شمه نصٌر -ج
 أن رؼبة عندي فكانت منها خرجت جمٌلة مواهب وشاهدت عنها الكثٌر سمعت ألننً
 والد بٌت وزرت، ونمٌة وحمٌمٌة جمٌلة مواهب نبتتأ التً الطٌبة التربة هذه أكتشؾ
 فً صباحا   وتجولنا، بٌتهم فً الطٌب العشاء وتناولنا وجلسنا"  فرحان جوان" تلمٌذي
 دٌبع من علٌهم وسلمنا األتران الجنود وشاهدنا التركٌة الحدود من المرٌبة المدٌنة
 وزرنا المدٌنة وسط وتجولنا أرواحهم على الفاتحة ناولرأ المبور بعض على وولفنا

 دٌوانه وأهدانا الحوار وتبادلنا المدٌنة بوسط مكانه فً المهمٌن األكراد الشعراء حدأ
 الطٌبة البٌبة أن   المامشلً من بها خرجت الجمٌلة االنطباعات هذه كل، الشعري



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 للحٌاة  تجعل العواصم عن البعٌدة المدن وأهل المامشلً أهل به ٌتمتع الذي والخلك
 ومازالت استثنابٌة أخبللا   ٌمتلكون المدن هذه من الوافدٌن األوالد وتجعل خرآ معنى
 أن المدٌنة هذه فً لمست وأنا، الوطن إلى االنتماء من وكثٌر الشهامة من الكثٌر فٌها

، سورٌة إلى بانتمابهم اعتزاز ولدٌهم أمتهم إلى بلدهم إلى وطنهم إلى منتمٌن أبناءها
 أفضل أوالدهم مستمبل ٌكون نوأ جلهمأ من لتمدمه سورٌة من الكثٌر ٌنتظرون وهم
 ألنً سورٌة فً الوطن أبناء بكل أسوة مكان كل فً عظٌمة فرص لدٌهم ٌكون وأن
، المستوٌات كل على ومذهبً، وطابفً ،وعرلً، اثنً تنوع المدن هذه فً رأٌت
 الذي هو وجودها ٌشكل الذي هو الحضاري سورٌا وجه ٌشكل الذي هو الشًء وهذا
 متكافبة الفرص فٌها تكون التً المحبة من الجٌنات من الجمٌل النسٌج هذا ٌشكل
 ... هللا شاء إن للجمٌع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيرة مدينة

 انعفهى اجلصٌسج دزج" قايشهى"

 

 رش كووٌ

 شرق شمال ألصى فً( الخط جنوب) السفلى الجزٌرة أو السورٌة الجزٌرة تمع
 جبال سلسلة علٌها تطل. الشمال ومن وتركٌا الشرق من العراق ٌحدها. سورٌا

 نهر امتداد وعلى وباكوكً أومرٌا، ماردٌن، خرسً، داغ مازي كجبل طوروس
 .دجلة

 من الكثٌر بها ومرت كثٌرة حضارات المدم منذ األرض هذه على تعالبت
 بران تل(، واشوكانً) حلؾ تل فً كما علٌهما تدل آثارا   خلفها تاركة المومٌات

 جاؼر) وكذلن( أوركٌش) موزان تل(، آشناكوم) عربٌد تل(، نابادا) بٌدر تل(، لهات)
 على المنتشرة خرىاأل األثرٌة التبلل ومبات( بحمدونً)و( إٌلونً كري)و( بازار
 .ماردٌن برٌة امتداد



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
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ح منىذجا  
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 سيرة مدينة

 انعفهى اجلصٌسج دزج" قايشهى"

 

 رش كووٌ

 شرق شمال ألصى فً( الخط جنوب) السفلى الجزٌرة أو السورٌة الجزٌرة تمع
 جبال سلسلة علٌها تطل. الشمال ومن وتركٌا الشرق من العراق ٌحدها. سورٌا

 نهر امتداد وعلى وباكوكً أومرٌا، ماردٌن، خرسً، داغ مازي كجبل طوروس
 .دجلة

 من الكثٌر بها ومرت كثٌرة حضارات المدم منذ األرض هذه على تعالبت
 بران تل(، واشوكانً) حلؾ تل فً كما علٌهما تدل آثارا   خلفها تاركة المومٌات

 جاؼر) وكذلن( أوركٌش) موزان تل(، آشناكوم) عربٌد تل(، نابادا) بٌدر تل(، لهات)
 على المنتشرة خرىاأل األثرٌة التبلل ومبات( بحمدونً)و( إٌلونً كري)و( بازار
 .ماردٌن برٌة امتداد



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 واصطدمت واألكادٌون والسومرٌون السوبارٌون مر   التارٌخٌة تربتها على
 الجمٌع فٌها وترن ببعض بعضها واالشورٌٌن والمٌتانٌٌن والحثٌٌن الحورٌٌن جٌوش
 .سبللتهم من بعضا   خلفهم

 المصلٌن أدعٌة تعالت سمابها وفً والروم الفرس تفانى، ماردٌن برٌة فً
 المٌتانٌٌن ابتهاالت أصداء ترددت نهرها ضفاؾ وعلى والبابلٌٌن السومرٌٌن
 .واآلرامٌٌن

 برٌة. كبدها فلذة هً ماردٌن وبرٌة مٌزوبوتامٌا للب هً السورٌة الجزٌرة
 الصاعدة وتلن الشمال من المنحدرة األلوام وملتمى اإلنسانٌة الحضارة مهد ماردٌن

 عاشت، انهارت ثم ازدهرت، ومرها بحلوها األٌام من كثٌرا   شهدت. الجنوب من
 الذٌن المؽول جحافل اجتاحتها مرة كم. والدمار الخراب من حمبا   ثم األمان من ردحا  
 .العٌش سبل عنها ولطعوا وعمابرها بٌوتها وخربوا أهلها أهلكوا

، الزمان من لرن حوالً ومنذ الخراب على عام ستمبة مرور بعد، ذي هً وها
 تصدح المآذن هً ها جدٌد ومن، جدٌد من بالحٌاة ربوعها وتضج عافٌتها تستعٌد

 .الموالٌن بؤناشٌد اإلٌزٌدٌٌن ومعابد بؤجراسها والكنابس المإذنٌن بؤصوات

 3ٖٖٖٖٖٕ مساحتها تبلػ إذ السورٌة المحافظات أكبر من واحدة الحسكة محافظة
 احتساب دون) نسمة 3ٖٖٔ3ٓٓ9ٔ حوالً ٕٕٓٓ عام سكانها تعداد وبلػ.  ٕكم

 (.الرسمٌة السجبلت فً اسم لهم ٌرد لم الذٌن والمكتومٌن األجانب الكرد

 

 بسهولها وخاصة أراضٌها واتساع شوارعها باستمامة المحافظة هذه تشتهر
. هسنان وسهل( آشٌتا سنجما) آؼا خلؾ سهل( ماردٌن برٌة) ماردٌن سهل: الثبلث

 لره) وجبل( مبلن كوكبً) وجبل شنكال جبل من ولسم العزٌز عبد بجبل تشتهر كما
 .ودجلة وجمجك الخابور بؤنهار وكذلن( موسٌسانا جوخ

 والحمص والشعٌر كالممح والشتوٌة الصٌفٌة بالمزروعات كذلن الجزٌرة تشتهر
 الباطنٌة بالثروات والجبسة جوخ ولره رمٌبلن مناطك تزخر بٌنما والمطن والعدس

 .وؼاز نفط من

، مبلن، كٌكان مثل الكردٌة والعشابر المبابل من للكثٌر األصلً الموطن إنها
، كوجكان، هفٌركان، دوركان، مٌرسٌنٌان، آباسان، هسنان، آلٌان، مٌران كوجري
 إلى إلخ...  محلمٌان، سلٌمانان حجً، كاسٌكان، بوببلنان، تمكان، كاباران، دلورٌان

 المرى من الكثٌر إلى باإلضافة والجبور شمر، طً مثل العربٌة العشابر بعض جانب
 . والسرٌانٌة اإلٌزٌدٌة

 اإلسبلم دخل، م 9ٖٙ – 1ٖٙ عامً بٌن وتكرٌت حلوان المسلمون ؼزا أن بعد
 الجزٌرة فً الكرد العرب المإرخٌن من كثٌر ذكر ولد ونصٌبٌن الجزٌرة إلى

 ... جبٌر وابن المسعودي، جعفر بن لدامة، خرداذبة ابن أمثال ونصٌبٌن

 الجزٌرة تٌمورلنن ثم هوالكو ثم جنكٌزخان اجتاح، م9ٖٗٔ عام فً ذلن وبعد
 .المجاورة بالجبال منهم األهالً اعتصم حتى وخربوها



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2667

 

 بسهولها وخاصة أراضٌها واتساع شوارعها باستمامة المحافظة هذه تشتهر
. هسنان وسهل( آشٌتا سنجما) آؼا خلؾ سهل( ماردٌن برٌة) ماردٌن سهل: الثبلث

 لره) وجبل( مبلن كوكبً) وجبل شنكال جبل من ولسم العزٌز عبد بجبل تشتهر كما
 .ودجلة وجمجك الخابور بؤنهار وكذلن( موسٌسانا جوخ

 والحمص والشعٌر كالممح والشتوٌة الصٌفٌة بالمزروعات كذلن الجزٌرة تشتهر
 الباطنٌة بالثروات والجبسة جوخ ولره رمٌبلن مناطك تزخر بٌنما والمطن والعدس

 .وؼاز نفط من

، مبلن، كٌكان مثل الكردٌة والعشابر المبابل من للكثٌر األصلً الموطن إنها
، كوجكان، هفٌركان، دوركان، مٌرسٌنٌان، آباسان، هسنان، آلٌان، مٌران كوجري
 إلى إلخ...  محلمٌان، سلٌمانان حجً، كاسٌكان، بوببلنان، تمكان، كاباران، دلورٌان

 المرى من الكثٌر إلى باإلضافة والجبور شمر، طً مثل العربٌة العشابر بعض جانب
 . والسرٌانٌة اإلٌزٌدٌة

 اإلسبلم دخل، م 9ٖٙ – 1ٖٙ عامً بٌن وتكرٌت حلوان المسلمون ؼزا أن بعد
 الجزٌرة فً الكرد العرب المإرخٌن من كثٌر ذكر ولد ونصٌبٌن الجزٌرة إلى

 ... جبٌر وابن المسعودي، جعفر بن لدامة، خرداذبة ابن أمثال ونصٌبٌن

 الجزٌرة تٌمورلنن ثم هوالكو ثم جنكٌزخان اجتاح، م9ٖٗٔ عام فً ذلن وبعد
 .المجاورة بالجبال منهم األهالً اعتصم حتى وخربوها



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 دخلها م9ٕٕٔ سنة وفً العثمانٌٌن نٌر تحت الجزٌرة سمطت، مٗٔ٘ٔ سنة فً
 الدولة وتؤسٌس 9ٗٙٔ سنة االستمبلل عهد بداٌة إلى وصوال   وهكذا الفرنسٌون
 . سورٌا فً العربٌة

 تركٌا مع الحدودي الشرٌط على سٌما وال الجزٌرة سكان ؼالبٌة الكرد ٌشكل
 .واإلٌزٌدٌة والمسٌحٌة اإلسبلم هً دٌانات ثبلث الجزٌرة فً وتتعاٌش

 حٌث" الجزٌرة تعرٌب" مخطط بتنفٌذ السورٌة الحكومة باشرت، 91ٖٔ عام فً
 الثبلث ٌمارب ما فً الحسكة خارج من مستجلبٌن عربا   الكردٌة المنطمة فً وطنت
 .عربٌة أسماء الكردٌة المرى بؤسماء واستبدلت المحافظة ضمن لرٌة وأربعٌن

 تحولت: المحافظة مركز هً التً الحسكة مدٌنة باستثناء الجزٌرة منطمة فً
 فتم لامشلو نواحً فً أما( المالكٌة) إلى( دٌرٌن)و( العٌن رأس) إلى( كانٌه سري)

 (.الٌعربٌة) إلى( كوجر تل)و( المحطانٌة) إلى( سبٌه تربه) تعرٌب

 فً العمل وصل حٌن( 9ٔ8ٔ - 9ٔٗٔ) األولى العالمٌة الحرب سنوات خبلل
 لرٌة/  نصٌبٌن مدٌنة إلى األلمان ٌنشبه كان الذي( بؽداد - برلٌن) الحدٌدٌة السكة خط
 ختً سر) و( الخط جنوب – ختً بن) تسمٌتً على المنطمة كرد اصطلح زٌوان تل
 وهإالء( ختً بن كرد) بـ الجنوب كرد ٌسمون الشمال كرد فكان( الخط شمال –

 .التسمٌة أصل هو وذان( ختً سر كرد) الشمالٌٌن ألرباءهم ٌسمون

 قايشهى
( الشرق كالٌفورنٌا) لمب البعض علٌها ٌطلك التً المدٌنة هذه، لامشلو تارٌخ ٌعود

 تم حٌن 9ٕٙٔ سنة آب من العشرٌن إلى(، الجزٌرة عروس)و( الصؽرى بارٌس) أو
 وباشرت سورٌا فً الفرنسً االنتداب وسلطات التركٌة الحكومة بٌن الحدود ترسٌم
 مبتدبة نصٌبٌن مدٌنة جنوب كم ٕ مبعدة على لامشلو مدٌنة بناء ذلن إثر على فرنسا
 .الحكومً والسراي العسكرٌة بالثكنة عملها

 باكون وسرٌان نصٌبٌن ٌهود من كانوا للمدٌنة األوابل البناة فإن والتارٌخ وللحمٌمة
 حول تجمعوا الذٌن المرى كرد إلى باإلضافة التركٌة المذابح من الفارٌن واألرمن
 وهكذا الجمجك ونهر الفرنسٌة والثكنة السراي حول وانتشروا"، بن لدور" منزل
، السرٌان حارة: حارات عدة من حٌنها مكونة وكانت نصٌبٌن جنوبً لامشلو ولدت

 علً وحارة طً حارة، الٌهود حارة، اآلشورٌة حارة، البشٌرٌة حارة، األرمن حارة
 ٌعود. الشرق فً والعنترٌة الؽرب فً  الهلٌلٌة لرٌة جانب إلى( الؽربً المسم) فرو

 لطاعات فً المدٌنة نشاط من المبة فً سبعٌن حوالً فً الٌوم الكرد إلى الفضل
 .والبناء الهندسة، المحاماة، الطب، التدرٌس، الزراعة، التجارة

 المصب نبات من اسمها أخذت لد أنها المعروؾ فمن المدٌنة تسمٌة أصل أما
(qamîş )إلى الٌوم المدٌنة ٌمسم والذي الجمجك نهر ضفاؾ على بكثرة ٌنمو الذي 

 ".اآلشٌتٌة" ولسم" الؽربٌٌن" لسم: لسمٌن

 من المجردٌن الكرد احتساب عدم مع نسمة( 83ٖٙ9ٙٔ) لامشلو سكان عدد ٌبلػ
 .المٌد مكتومً الكرد إلى باإلضافة نسمة ألؾ ثبلثمبة حوالً عددهم والبالػ الجنسٌة

 الثانً انتفاضة عمب السورٌٌن لجمٌع معروفا   أصبح لامشلو اسم أن ٌخفى وال
 ٕٗٓٓ آذار من عشر

 والمهندسٌن األطباء من عدد أكبر تضم التً المدٌنة هً لامشلو أن أشن وال
 .الكرد والمحامٌن

 لامشلو عن كتبهم فً السرٌان ٌمول وكذلن" روجافا عاصمة" لامشلو الكرد ٌسمً
 ".الجدٌدة نصٌبٌن" وأنها عاصمتهم أنها

 المدٌنة تلن لامشلو تعد لم، السورٌة الثورة على سنوات ثمانً مرور وبعد الٌوم
 كنا التً الوجوه معظم ؼٌبت دٌموؼرافٌة تؽٌٌرات إلى تعرضت فمد عرفناها التً

 .وأحٌابها شوارعها فً تظهر جدٌدة وجوه وبدأت نعرفها

 زال وما واألطباء الكتاب، المثمفٌن، العلماء، األثرٌاء من الكثٌر هجرها لمد
. أوربا دول وبعض كردستان وشمال كردستان جنوب باتجاه مستمرا   النزوح
 إلى توجهوا الذٌن أحزابها ورإساء سٌاسٌوها كان ؼادرها من أول فإن ولؤلسؾ
 .وألرباإهم أوالدهم بهم لحك أن ٌلبث ولم الؽرب دول وبعض والسلٌمانٌة هولٌر



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 علً وحارة طً حارة، الٌهود حارة، اآلشورٌة حارة، البشٌرٌة حارة، األرمن حارة
 ٌعود. الشرق فً والعنترٌة الؽرب فً  الهلٌلٌة لرٌة جانب إلى( الؽربً المسم) فرو

 لطاعات فً المدٌنة نشاط من المبة فً سبعٌن حوالً فً الٌوم الكرد إلى الفضل
 .والبناء الهندسة، المحاماة، الطب، التدرٌس، الزراعة، التجارة

 المصب نبات من اسمها أخذت لد أنها المعروؾ فمن المدٌنة تسمٌة أصل أما
(qamîş )إلى الٌوم المدٌنة ٌمسم والذي الجمجك نهر ضفاؾ على بكثرة ٌنمو الذي 

 ".اآلشٌتٌة" ولسم" الؽربٌٌن" لسم: لسمٌن

 من المجردٌن الكرد احتساب عدم مع نسمة( 83ٖٙ9ٙٔ) لامشلو سكان عدد ٌبلػ
 .المٌد مكتومً الكرد إلى باإلضافة نسمة ألؾ ثبلثمبة حوالً عددهم والبالػ الجنسٌة

 الثانً انتفاضة عمب السورٌٌن لجمٌع معروفا   أصبح لامشلو اسم أن ٌخفى وال
 ٕٗٓٓ آذار من عشر

 والمهندسٌن األطباء من عدد أكبر تضم التً المدٌنة هً لامشلو أن أشن وال
 .الكرد والمحامٌن

 لامشلو عن كتبهم فً السرٌان ٌمول وكذلن" روجافا عاصمة" لامشلو الكرد ٌسمً
 ".الجدٌدة نصٌبٌن" وأنها عاصمتهم أنها

 المدٌنة تلن لامشلو تعد لم، السورٌة الثورة على سنوات ثمانً مرور وبعد الٌوم
 كنا التً الوجوه معظم ؼٌبت دٌموؼرافٌة تؽٌٌرات إلى تعرضت فمد عرفناها التً

 .وأحٌابها شوارعها فً تظهر جدٌدة وجوه وبدأت نعرفها

 زال وما واألطباء الكتاب، المثمفٌن، العلماء، األثرٌاء من الكثٌر هجرها لمد
. أوربا دول وبعض كردستان وشمال كردستان جنوب باتجاه مستمرا   النزوح
 إلى توجهوا الذٌن أحزابها ورإساء سٌاسٌوها كان ؼادرها من أول فإن ولؤلسؾ
 .وألرباإهم أوالدهم بهم لحك أن ٌلبث ولم الؽرب دول وبعض والسلٌمانٌة هولٌر



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
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ّ
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ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 مدن عموم ولكن والنزوح الهجرة ألخطار تعرضت من وحدها لامشلو تكن لم

 دٌر مدن من لادمون ؼرباء محلهم لٌحل األصلٌٌن سكانها من خلت التً الجزٌرة
 . وحماة وحمص وحلب الزور

، داره باحة فً جكرخوٌن سٌداي ضرٌح: لامشلو فً المشهورة الموالع من
 لرٌة فً الكرد الوطنٌٌن ممبرة، المدٌنة بجوار الهلٌلٌة حارة فً شٌخو دمحم ضرٌح
 سنة فً أصدر الذي مكسً بن حمزة: مثل أبطال فٌها ٌرلد حٌث( Dugirê) دوكري
 بن نافذ الدكتور، بن موسى حجً، التركٌة اسطنبول مدٌنة فً( Jîn) صحٌفة 9ٔ8ٔ
، وأنجاله حاجو، عباس سلٌمان، عباس بن عارؾ، باشا جمٌل لاسم الدكتور، ظاظا
 .وآخرون ٌونس علً الرحمن عبد

( Berkevirê) بركفري لرٌة فً فهو" صبري أوصمان" المناضل ضرٌح أما
 .صفٌا لرٌىة فً المللً باشا إبراهٌم لبر وكذلن

 منهم لكل. معروؾ ؼٌر ونصفهم كردي سٌاسً حزب نثبلثٌ حوالً لامشلو فً
 تصدر مجبلت منهم للبعض وكان. العربٌة باللؽة تصدر باسمه ناطمة دورٌة صحٌفة
 كلستان(، Jîn) جٌن(، Pirs) برس(، Gelawêj) كبلوٌج: مثل بالكردٌة

(Gulistan ،)ستٌر (Stêr ،)خناؾ (Xunav... ) 

 
 واألرمن والعرب والكلدوآشور الكرد ومدٌنة ومدٌنتكم ومدٌنتن مدٌنتً لامشلو
 عشابر حاضرة، الجدٌدة نصٌبٌن، ماردٌن برٌة عروس لامشلو. ٌسكنها من وجمٌع
. وإٌزٌدٌة وٌهودٌة ومسٌحٌة إسبلمٌة من السماوٌة األدٌان مدٌنة، ولبابلها المنطمة
 مٌلكونً، خاجو بٌت كره مدٌنة. وبالو رزو، نوري مبل، نامً، جكرخوٌن مدٌنة
 وسعٌد شٌخو دمحم، سلٌم حزنً، داري رفعت، جلبً ٌوسفكً، دٌكران آرام، نادر

 مدٌنة كؤي لامشلو. بالموة أوطانهم عن والمشردٌن الفمراء جمٌع مبلذ هً. ٌوسؾ
 الذي الكردستانٌٌن جمٌع عشمها فمد المٌزة هذه وبسبب. لها أبنابها بعشك تمتاز أخرى

 .   زٌارتها إلى ٌتشولون

 أبواب جمٌع إؼبلق أوال   فعلٌنا" روجافا" وطننا على حرٌصٌن بالفعل كنا فإن
 .ثانٌا   الممٌمٌن حٌاة تحسٌن على أمكننا ما والعمل الهجرة ومنافذ

 روجافا فً حٌاتهم على ٌؤمنون والذٌن المهاجرٌن أهلنا جمٌع إلى نداء   أوجه إننً
 حال على ونهارا   لٌبل   الدموع ٌسفحون الذٌن أولبن خاصة وطنهم إلى ٌعودوا أن

 .اإلعبلم وسابل فً لامشلو

 ٌحتاجهم من جمٌع وكذلن ٌعودوا أن هاجروا الذٌن التنظٌمات رإساء على
 .وسواهم كاألطباء المواطنون

 ... لامشلو أضم ٌدي راحتً بٌن



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 واألرمن والعرب والكلدوآشور الكرد ومدٌنة ومدٌنتكم ومدٌنتن مدٌنتً لامشلو
 عشابر حاضرة، الجدٌدة نصٌبٌن، ماردٌن برٌة عروس لامشلو. ٌسكنها من وجمٌع
. وإٌزٌدٌة وٌهودٌة ومسٌحٌة إسبلمٌة من السماوٌة األدٌان مدٌنة، ولبابلها المنطمة
 مٌلكونً، خاجو بٌت كره مدٌنة. وبالو رزو، نوري مبل، نامً، جكرخوٌن مدٌنة
 وسعٌد شٌخو دمحم، سلٌم حزنً، داري رفعت، جلبً ٌوسفكً، دٌكران آرام، نادر

 مدٌنة كؤي لامشلو. بالموة أوطانهم عن والمشردٌن الفمراء جمٌع مبلذ هً. ٌوسؾ
 الذي الكردستانٌٌن جمٌع عشمها فمد المٌزة هذه وبسبب. لها أبنابها بعشك تمتاز أخرى

 .   زٌارتها إلى ٌتشولون

 أبواب جمٌع إؼبلق أوال   فعلٌنا" روجافا" وطننا على حرٌصٌن بالفعل كنا فإن
 .ثانٌا   الممٌمٌن حٌاة تحسٌن على أمكننا ما والعمل الهجرة ومنافذ

 روجافا فً حٌاتهم على ٌؤمنون والذٌن المهاجرٌن أهلنا جمٌع إلى نداء   أوجه إننً
 حال على ونهارا   لٌبل   الدموع ٌسفحون الذٌن أولبن خاصة وطنهم إلى ٌعودوا أن

 .اإلعبلم وسابل فً لامشلو

 ٌحتاجهم من جمٌع وكذلن ٌعودوا أن هاجروا الذٌن التنظٌمات رإساء على
 .وسواهم كاألطباء المواطنون

 ... لامشلو أضم ٌدي راحتً بٌن



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 أن لبل أنمشها، طلعتن بهاء علٌها وأنمش ورلة البحر من سؤختلس...  لامشلو
 فً وتضٌع األطفال وضحكات الجرحى صرخات تذبل أن ولبل السخٌن دمن ٌجؾ

 ...   وحوارٌن شوارعن

 البرد وأن ستؽٌب أنها تإكدٌن الؽروب إلى الشمس تمٌل أن لبل لماذا...  لامشلو
 ؟... بخاتمنا البحر صفحات نمهر أن لبل، أوانه لبل لادم

 الظهٌرة؟ لٌظ فً ظل عن لنفسن تفتشٌن الفجر باب نعبر أن لبل لماذا...  لامشلو

 صدرن؟ فً خٌمتها ثملها بكل اللٌل ظلمة تنصب الشمس تؽفو أن لبل لماذا

، ذاكرتنا ضفاؾ على تسترٌح ذكرٌاتن، لن مخرج وال للوبنا فً أنت...  لامشلو
 . وأتراحنا ألفراحنا الدوام على صدرها فتحت والتً عشمناها التً أنت

 .. صباحاتن شعاب فً ترعى وعول من سرب دمنا لامشلو

. ؼرزانٌة لبعة لن ونحضر بوطانٌا شاال لن سننسج فنحن، علٌن بؤس ال، لامشلو
 .الكرد وعروس الجزٌرة عروس ستظلٌن

 .ؼرٌبة كمدٌنة إلٌن تحدق لامشلو أن كٌؾ ترى أنت ها سٌدي ٌا نعم

 خضم وفً ما لحظة فً ولكن...  األربعة أطرافها فً ٌنبض ٌعد لم للبً كذلن
 .ٌدي راحتً فوق فؤحملها ذاكرتً إلى بموة اسمها ٌمفز والصمت األلم

 ست لها...  لامشلو ألهالً ولع ما تفاصٌل ٌسرد أن ٌمكنه، سٌدي ٌا، أحد ال
 سكبها من ستتمكن أنامل أي أن أحسب ال حكاٌة وستون وست ومبة رواٌة وستون
 .الكتب صفحات على

 :كلمات فً لامشلو

 الكراهٌة زرع ٌحاول من رؼم الشعوب أخوة أٌمونة لامشلو

 (نصٌبٌن نافا عفدٌنً مزل)و( النصٌبٌنً ٌعموب مار) استمرار لامشلو

 لفتحها مزورة مفاتٌح وجربوا أداروا ما وكثٌرا ماردٌن برٌة بوابة مفتاح لامشلو

 ٌوم بعد ٌوما   تذبل التً الشهً العنب عرابش دوحة لامشلو

 الدبابٌر تؽشاها باتت وإن نحل خلٌة لامشلو

 أوانها ؼٌر فً أورالها تسالطت وإن دلب شجرة لامشلو

 ٌوم بعد ٌوما منابعها تنسد باردة ماء عٌن لامشو

 آخر بعد ٌوما الكؤل ٌعوزها أصٌلة فرس لامشلو

 ٌوم بعد ٌوما   حراسها عنها ٌتخلى محاصرة للعة لامشلو

 مدٌنتنا إحٌاء مسإولٌة تمع عاتمنا فعلى تعالوا

 .جدٌد من تارٌخها معا   نكتب تعالوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2673

 الدبابٌر تؽشاها باتت وإن نحل خلٌة لامشلو

 أوانها ؼٌر فً أورالها تسالطت وإن دلب شجرة لامشلو

 ٌوم بعد ٌوما منابعها تنسد باردة ماء عٌن لامشو

 آخر بعد ٌوما الكؤل ٌعوزها أصٌلة فرس لامشلو

 ٌوم بعد ٌوما   حراسها عنها ٌتخلى محاصرة للعة لامشلو

 مدٌنتنا إحٌاء مسإولٌة تمع عاتمنا فعلى تعالوا

 .جدٌد من تارٌخها معا   نكتب تعالوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 إبداعات ونصوص

 انصياز

 

 مصز ــ بكزى جمدً قصة0

 اآلن هو عابد.. الوطن أرض إلى بخٌاله وطار الطابرة ممعد على رأسه أســـند
 دفعة ٌمضٌها أن فّضل سنوات أربع استؽرلت وعناء عمل رحلة بعد رأسه مسمط إلى

 بخاطره مرت.. سنة كل أٌام لعدة عاد لو فٌما االؼتراب بعذاب ٌشعر ال حتى واحدة
 بها لٌعمل الصؽٌرة الخلٌجٌة الدولة تلن إلى سافر لمد.. األربع السنوات أحداث كل

 . البترول آبار من العدٌد وحفر واكتشاؾ التنمٌب فً وساهم للبترول مهندسا

 شهرها فً فٌه حامبل زوجته ترن لمد.. «هٌثم» الصؽٌر ابنه ٌتحرن كٌؾ ترى
 ثبلث اآلن عمره إن.. تلٌفونٌا به وأخبرها اسما له اختار بالخبر علم وعندما الثالث،
 على زوجته له أرسلتها له صور أحدث.. لوجه وجها ٌره ولم السنة ونصؾ سنوات
..  المختلفة مراحله فً وٌراه ٌتصفحها أخذ.. المحمول تلٌفونه على ونملها اإلنترنت

..  الٌوم أحداث له تروى..  اإلنترنت على زوجته مع ٌومً شبه االتصال كان
 وأخاه..  الٌوم وجهها فً عبست لد ختهأ نأ وكٌؾ..  والدته مع الخفٌفة ومشاجراتها

 األبناء تعلم كٌؾ.. مهذبة ؼٌر أخوه اعتبرها بؤلفاظ معه ٌمزح كان عندما هٌثم زجر
 صؽر رؼم اآلن المرآن من للٌلة كلمات ٌحفظ هٌثم.. ٌصلون وهم وصورهم، الصبلة
 ال واإلنترنت الموباٌل.. العفرٌت هذا صوت وسماع لرإٌة مشتاق هو كم ..سنه

 وأختها كله المرآن حفظت فمد زٌنب أخته أما.. جدا   شمً نهإ تمول والدته.. ٌكفٌان
 وتواصل فمط المرآن نصؾ حفظت فمد هللا هبة أما..  حفظه على أوشكت هاجر
  ..المرٌة كتاب فً الحفظ

 الٌها نظر ٌفضل؟ مشروب أي تسؤله وهى البعٌد شروده من المضٌفة أخرجته 
 المنتج تشجٌع من البد.. فعبل.. الجمال هذا كل ما.. كنتِ  أٌن..  طوٌلة نظرة

 نهارا؟ تظهر المبلبكة هل: سؤلها..  مصر ٌا حبٌبتً ٌا.. ٌكسب البلدي.. الوطنً
 أٌة ٌرى عندما كعادته ولزجا لحوحا كان لكنه ٌطلب عما أخرى مرة باسمة سؤلته
.. لبنانٌة أو أجنبٌة اتصورتن شفتن ما أول ان رؼم.. كده مش.. طبعا مصرٌة: امرأة
 شؽل وراٌا.. إٌه حاتشرب.. كمان شبرا ومن.. سٌدي ٌا مصرٌة أٌوة:  له لالت
 هذه على شكرته. السكر زي حتبمً منن حاجة أي: لها لال ،تانً حارجعلن.. كتٌر

 ..وانصرفت المجاملة

 الطابرة تشمها التً السحب على ببصره ٌطل.. كثٌرة مشاعر داخله فً تتضارب 
 لرٌته فً صباه ٌتذكر..  موالؾ من به مر ما كل وٌسترجع الذكرٌات وتستؽرله
 الدار وست  وفرحانة وحبلوتهم الخٌر وام وشلبٌة بهانة ٌتذكر..  الجمٌلة الرٌفٌة
 عٌشة محبلها..  أروعه وما الرٌؾ أحلى ما.. آه.. معهن الشمٌة ومؽامراته  وخضرة
 !الفبلح

 بجامعة لٌلتحك العامة الثانوٌة فً بتفوق نجاحه بعد المرٌة من نزوحه  تذكر ثم
 ونٌهال ورٌهام وإنجً وسوزي كرٌمان زمٌبلته مع الجرٌبة ومؽامراته.. الماهرة
 كان ما وهو الدراسً تفوله فً ٌإثر لم هذا نأ إال بالنساء ولعه رؼم.. وؼٌرهن
 الذى الحاتمً كرمه الى باإلضافة نبوؼه من لتستفدن إلٌه الفتٌات من العدٌد ٌجذب
 هذه كل وبعد.. الجامعٌة والرحبلت الدٌسكو حفبلت فً فمط الفتٌات مع ٌتجلى كان



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26

 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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..  الٌوم أحداث له تروى..  اإلنترنت على زوجته مع ٌومً شبه االتصال كان
 وأخاه..  الٌوم وجهها فً عبست لد ختهأ نأ وكٌؾ..  والدته مع الخفٌفة ومشاجراتها

 األبناء تعلم كٌؾ.. مهذبة ؼٌر أخوه اعتبرها بؤلفاظ معه ٌمزح كان عندما هٌثم زجر
 صؽر رؼم اآلن المرآن من للٌلة كلمات ٌحفظ هٌثم.. ٌصلون وهم وصورهم، الصبلة
 ال واإلنترنت الموباٌل.. العفرٌت هذا صوت وسماع لرإٌة مشتاق هو كم ..سنه

 وأختها كله المرآن حفظت فمد زٌنب أخته أما.. جدا   شمً نهإ تمول والدته.. ٌكفٌان
 وتواصل فمط المرآن نصؾ حفظت فمد هللا هبة أما..  حفظه على أوشكت هاجر
  ..المرٌة كتاب فً الحفظ

 الٌها نظر ٌفضل؟ مشروب أي تسؤله وهى البعٌد شروده من المضٌفة أخرجته 
 المنتج تشجٌع من البد.. فعبل.. الجمال هذا كل ما.. كنتِ  أٌن..  طوٌلة نظرة

 نهارا؟ تظهر المبلبكة هل: سؤلها..  مصر ٌا حبٌبتً ٌا.. ٌكسب البلدي.. الوطنً
 أٌة ٌرى عندما كعادته ولزجا لحوحا كان لكنه ٌطلب عما أخرى مرة باسمة سؤلته
.. لبنانٌة أو أجنبٌة اتصورتن شفتن ما أول ان رؼم.. كده مش.. طبعا مصرٌة: امرأة
 شؽل وراٌا.. إٌه حاتشرب.. كمان شبرا ومن.. سٌدي ٌا مصرٌة أٌوة:  له لالت
 هذه على شكرته. السكر زي حتبمً منن حاجة أي: لها لال ،تانً حارجعلن.. كتٌر

 ..وانصرفت المجاملة

 الطابرة تشمها التً السحب على ببصره ٌطل.. كثٌرة مشاعر داخله فً تتضارب 
 لرٌته فً صباه ٌتذكر..  موالؾ من به مر ما كل وٌسترجع الذكرٌات وتستؽرله
 الدار وست  وفرحانة وحبلوتهم الخٌر وام وشلبٌة بهانة ٌتذكر..  الجمٌلة الرٌفٌة
 عٌشة محبلها..  أروعه وما الرٌؾ أحلى ما.. آه.. معهن الشمٌة ومؽامراته  وخضرة
 !الفبلح

 بجامعة لٌلتحك العامة الثانوٌة فً بتفوق نجاحه بعد المرٌة من نزوحه  تذكر ثم
 ونٌهال ورٌهام وإنجً وسوزي كرٌمان زمٌبلته مع الجرٌبة ومؽامراته.. الماهرة
 كان ما وهو الدراسً تفوله فً ٌإثر لم هذا نأ إال بالنساء ولعه رؼم.. وؼٌرهن
 الذى الحاتمً كرمه الى باإلضافة نبوؼه من لتستفدن إلٌه الفتٌات من العدٌد ٌجذب
 هذه كل وبعد.. الجامعٌة والرحبلت الدٌسكو حفبلت فً فمط الفتٌات مع ٌتجلى كان



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 فً تسكن البلتً للفتٌات مستفٌضة ودراسة عمٌمة اختبارات بعد فإنه المؽامرات
 وكرٌمة، وسٌدة وامتثال وفتحٌة ولٌلى وإٌمان شادٌة بالدلً بشمته المحٌطة المنطمة
 من عاناه ما بعد لكن.. البحتة التملٌدٌة بالطرٌمة بدرٌة جارته  لخطبة تمدم فإنه

.. كالشاه أمها تتبع نهاإ..  معها المشوار تكملة ٌستطع لم فإنه أمها مع مشاحنات
 أن ٌشعر كان دابما.. أحبلمه فتاة هً لٌست ..راحته واشترى والهداٌا بالشبكة ضحى
 ؼٌر نهأ جٌدا وٌعلم الكمال عن ٌبحث إنه.. عرفها فتاة كل ٌنمص ما شٌبا هنان

 عثر لو هل: نادرة صدق لحظة فً نفسه سؤل ثم.. األرض على البشر فً موجود
 ٌعلم نهإ.. كامل؟ هو هل..  به سترضى هل..  ٌتمناها ًالت الكاملة اإلنسانة هذه على
 وعمله الدراسً تفوله ذلن ٌعوض ربما.. العبر كل وبه الرجال أنمص من نهأ جٌدا

 لرارة فً لكنه.. الوطنٌة البترول شركات أكبر فً ناجح كمهندس بعد فٌما المرموق
 أن كثٌرا فكر لمد.. النساء الكبرى آفته.. تصرفاته كل عن بالمرة راض ؼٌر نفسه
 مرأةا أي ٌنال أن فً ٌنحصر تفكٌره كل.. ٌعشمهن نهإ.. السٌبة العادة تلن عن ٌرجع

 مرة كل فً خزهٌو بداخله ما شًء.. كثٌرا ستره هللا لكن.. العوالب همهت ال.. تصادفه
 سمع كما تماما..  السابمة لحالته ٌعود ما سرعان لكنه..  ٌلومه.. ٌإنبه.. فٌها ٌخطؤ
ّمـار ٌمـوت": ٌمول ٌوما جده  ."بٌلعــب وصبـاعه الز 

 بطرؾ ٌرممها أن ٌنس ولم بلطؾ إلٌه ولدمته المهوة من بفنجان المضٌفة جاءته  
 نتأ: مباشرة بطرٌمة المضٌفة فسؤلته المعتادة بعباراته إٌاها مؽازلته معاودا عٌنٌه
 مش: رد.. مخطوبة أنا: لالت! عاوزن: مباشرة أكثر بطرٌمة لها لال إٌه؟ منى عاوز
 أنا.. ؼرٌب مش أنا: لها لال.. لوى ؼرٌب نتأ.. مهم مش إٌه ٌعنى: لالت! مهم

 لال.. باشمهندس ٌا تشرفنا: له لالت.. بترول مهندس..  الؽفور عبد أنور المهندس
 أنا فعبل: لال.. شحاتة لمر..  بالضبط للت نتأ ما زي: لالت إٌه؟ الممر واسم: لها
 وجهها واحمر ارتبكت..) ذننإ عن له لالت..  فعبل لمر وانتً لمر.. دلٌلً ًللب

 باالنصراؾ(. وسارعت

 له فاختارت عروس عن له تبحث أن أمه من لٌطلب المرٌة إلى عاد حٌن تذكر
 اإلعدادٌة المدرسة فً انجلٌزٌة لؽة مدرسة تعمل كانت ولد «فرٌدة» الحالٌة زوجته

.. ومؤذونها المرٌة جامع شٌخ فوالدها متدٌنة أسرة ومن لمرٌته المجاورة المدٌنة ًف
 . هٌثم..  وولد بنات ثبلث له أنجبت لمد

 وسلمى ولمى وفٌحاء ورهؾ ورؼد مزنة الؽربة فً عرفهن البلتً النساء وتذكر
 منه خطؤ وأي جانب، كل من المخاطر تحفها مؽامرات كانت لمد..  وجمانة وربى
 !الخطر ٌعشك نهأ.. حد ألصى إلى حذرا كان ولكنه بحٌاته سٌودى كان

.. المختلفة «بخدماتهن» ٌستعٌن كان التً األجنبٌات الخادمات ٌنسى ال فإنه أٌضا
..  وكاال..  وسوالن..  وشٌتارا.. وأوشً..  جولً.. سبٌلهن لحال ٌتركهن لم وأبدا

 !أخري بؤشٌاء ٌهتم كان.. األساس من أسمابهن بمعرفة ٌهتم لم وأخرٌات.. وماردٌس

..  النسابٌة مؽامراته ومن..  الذرٌة ومن..  السفر من.. المدر بهذا ٌكتفى أن البد
 الى سٌعود هل.. حٌاته فً بالضبط سٌفعله فٌما ٌعود أن بعد سٌفكر.. المال ومن

 علٌه ٌحصل كان الذى الضبٌل راتبه سٌكفٌه وهل ..بها ٌعمل كان التً شركته
 ٌخسر لد ذلن؟ ٌضمن وماذا.. وفٌرا ربحا علٌه ٌدر مشروعا سٌفتح هل.. منها؟

 عمره وتحوٌشة نموده ٌضع هل.. األربع السنوات هذه فً الكثٌر ربح لمد..  المشروع
 بزوجته سٌمنع هل.. أكبر؟ فابدة تعطٌه أموال توظٌؾ شركة فً أم.. البنن فً

 فً ٌفكر ولم هللا له عطاهاأ ًالت الصالحة الذرٌة تلن.. بنابهأ وبرعاٌة بها وٌكتفى
 عن كثٌرا ٌنمطع..  هللا حك فً ممصر هو فعبل..  أعطاه ما على وشكره حمده

 التوبة ٌستطٌع هل.. لكن.. البد..  ٌتوب أن بد ال..  كثٌرا المعاصً فً ٌمع.. الصبلة
 !فعبل؟

 والمعاصً الذنوب آالؾ.. أمامه تترالص كانت االستفهام عبلمات من عشرات
 حتى ٌتب لم لماذا.. نفسه سؤل.. المحرمة اللذات من والكثٌر الكثٌر..  ارتكبها التً
 لضاها التً الطوٌلة المدة رؼم هزمبلب جمٌع فعل مثلما الحج فً ٌفكر لم لماذا.. اآلن
 ..بشدة نفسه احتمر.. له البلزم المال تٌسر ورؼم الؽربة فً

 اشوفن عاوز: لال..  بمً؟ إٌه بنمول كنا احنا: له لالت أخرى مرة المضٌفة جاءته
 مكان أي فً لال! فٌن؟: له لالت مهمة حاجة فً عاوزن.. مصر نوصل ما بعد

 سكرتٌرة انن لها لولً علٌكً ردت مراتً لو بس..  أهه تلٌفونى خدى.. تحبٌه
.. أربعة حلل الشرع: لها لال!.. متجوز وكمان: له لالت.. الماهرة فرع فً الشركة
 !بعدٌن  ده الموضوع نشوؾ طب: لها لال.. مخطوبة أنا بالولن: لالت



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ
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. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26

 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 وسلمى ولمى وفٌحاء ورهؾ ورؼد مزنة الؽربة فً عرفهن البلتً النساء وتذكر
 منه خطؤ وأي جانب، كل من المخاطر تحفها مؽامرات كانت لمد..  وجمانة وربى
 !الخطر ٌعشك نهأ.. حد ألصى إلى حذرا كان ولكنه بحٌاته سٌودى كان

.. المختلفة «بخدماتهن» ٌستعٌن كان التً األجنبٌات الخادمات ٌنسى ال فإنه أٌضا
..  وكاال..  وسوالن..  وشٌتارا.. وأوشً..  جولً.. سبٌلهن لحال ٌتركهن لم وأبدا

 !أخري بؤشٌاء ٌهتم كان.. األساس من أسمابهن بمعرفة ٌهتم لم وأخرٌات.. وماردٌس

..  النسابٌة مؽامراته ومن..  الذرٌة ومن..  السفر من.. المدر بهذا ٌكتفى أن البد
 الى سٌعود هل.. حٌاته فً بالضبط سٌفعله فٌما ٌعود أن بعد سٌفكر.. المال ومن

 علٌه ٌحصل كان الذى الضبٌل راتبه سٌكفٌه وهل ..بها ٌعمل كان التً شركته
 ٌخسر لد ذلن؟ ٌضمن وماذا.. وفٌرا ربحا علٌه ٌدر مشروعا سٌفتح هل.. منها؟

 عمره وتحوٌشة نموده ٌضع هل.. األربع السنوات هذه فً الكثٌر ربح لمد..  المشروع
 بزوجته سٌمنع هل.. أكبر؟ فابدة تعطٌه أموال توظٌؾ شركة فً أم.. البنن فً

 فً ٌفكر ولم هللا له عطاهاأ ًالت الصالحة الذرٌة تلن.. بنابهأ وبرعاٌة بها وٌكتفى
 عن كثٌرا ٌنمطع..  هللا حك فً ممصر هو فعبل..  أعطاه ما على وشكره حمده

 التوبة ٌستطٌع هل.. لكن.. البد..  ٌتوب أن بد ال..  كثٌرا المعاصً فً ٌمع.. الصبلة
 !فعبل؟

 والمعاصً الذنوب آالؾ.. أمامه تترالص كانت االستفهام عبلمات من عشرات
 حتى ٌتب لم لماذا.. نفسه سؤل.. المحرمة اللذات من والكثٌر الكثٌر..  ارتكبها التً
 لضاها التً الطوٌلة المدة رؼم هزمبلب جمٌع فعل مثلما الحج فً ٌفكر لم لماذا.. اآلن
 ..بشدة نفسه احتمر.. له البلزم المال تٌسر ورؼم الؽربة فً

 اشوفن عاوز: لال..  بمً؟ إٌه بنمول كنا احنا: له لالت أخرى مرة المضٌفة جاءته
 مكان أي فً لال! فٌن؟: له لالت مهمة حاجة فً عاوزن.. مصر نوصل ما بعد

 سكرتٌرة انن لها لولً علٌكً ردت مراتً لو بس..  أهه تلٌفونى خدى.. تحبٌه
.. أربعة حلل الشرع: لها لال!.. متجوز وكمان: له لالت.. الماهرة فرع فً الشركة
 !بعدٌن  ده الموضوع نشوؾ طب: لها لال.. مخطوبة أنا بالولن: لالت



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 وهرولة المضٌفات من عادٌة ؼٌر حركة اآلثم الحوار هذا من أخرجتهما فجؤة لكن
 سؤل..  المٌادة ؼرفة نحو وهرعت تركته.. الركاب جمٌع انتبه.. الطابرة طالم من

  :بجواره مسرعة تمر كانت ًالت المضٌفة

 !إٌه؟ حصل هوا ـ

 ..اطمبن.. شًء ال: لالت

 وكل الشخصٌة مشاكله كل لحظة ًف تطاٌرت.. ٌطمبن ولم باال، ٌهدأ لم لكنه
 جمٌع مرت.. اآلن ٌحدث فٌما محصورا فكره كل أصبح.. داخله الشر نوازع

 أمام حٌاته مشوار طوال فعله ما وكل ومساوبه وعٌوبه أخطابه تشمل التً األحداث
  ..البرق بسرعة عٌنٌه

 الشاسعة البحر مٌاه فوجد النافذة من نظر..  واألرض السماء بٌن معلك هو ها
 ٌعلم.. كارثة هنان أن بد ال..  دلٌمتٌن أو دلٌمة بعد النهاٌة تكون لد..  الطابرة أسفل
 النهاٌة تكون أن ٌتولع ٌكن لم ولكنه السماء، من رادع عماب وسٌلمى مجرم أنه جٌدا

 متشبثا مشدودة عروله كانت..  ربه تذكر..  نادما شفتٌه على عض.. هكذا سرٌعة
  أحداث كانت السرٌع السٌنما كشرٌط..  لدٌه المتبمً األخٌر النجاة طوق وكؤنه بالممعد
 الرإٌة سدت بحٌث ضخمة كانت ولكنها ٌراها أن ٌرٌد ال.. أمامهاءى تتر حٌاته

 هذا فً وهو التوبة تجوز هل ولكن.. ٌتوب أن البد.. المفر أٌن.. عٌنٌه أمام جمٌعها
.. به ٌلطؾ أن..  ٌرحمه أن للبه من دعاه.. هللا من جٌدا لرٌب نهأ شعر.. المولؾ

 عادٌة ؼٌر وخبطات ضجة أصوات الى ٌستمع..  متوترة حوله الحركة مازالت ولكن
 ..البحر مٌاه من وتمترب أسفل إلى تهبط الطابرة.. الطابرة محركات من تنبعث

 فً ذعر ٌحدث ال حتى بالحمٌمة لهم معترفا المٌادة كابٌنة من الكابتن خرج
.. الرجال من ضجٌج.. واألطفال النساء من صرخات.. الهمهمات ازدادت.. الطابرة

 المحركات أحد فً عطبل هنان إن..  الصمت والتزام الهدوء الجمٌع من طلب
 لدر ال طارئ ألي استعدادا األحزمة تربطوا أن رجاء.. إصبلحه ٌحاولون والزمبلء

.. «جاكٌت الٌؾ» ممعد كل أعلى فً توجد ..مكروه أي ٌحدث لن هللا شاء نإ.. هللا
 ..الظروؾ أسوأ فً استعماله ٌمكن

.. بالدعاء تبتهل كلها ٌدياأل.. المبعثرة وأفكاره هأشٌاء لملم.. حزامه بربط سارع
 سوى هللا من شٌبا ٌرٌد ال.. المضٌفة ٌرٌد ال.. عٌنٌه أمام البشرى الضعؾ  لمة رأى
 األنمٌاء األبرٌاء وألوالده المتدٌنة المخلصة الصابرة الطٌبة لزوجته سالما ٌعود أن

 الخروج سوى شًء أي ٌرٌد ال.. بجوارهم بشدة ٌحتاجونه الذٌن الصؽار الضعفاء
 لحظة أمام كلها األرض أموال تفٌد ماذا.. أموال أو نساء ٌرٌد ال..  األزمة هذه من
 أن سوى شٌبا ٌرٌد ال.. واألرض السماء بٌن معلما فٌها اإلنسان مصٌر ٌكون كهذه
 ..للبه انخلع..  تماما تؽٌر لمد..  السابمة حٌاته لىإ أبدا ٌعود لن.. سالما ألوالده ٌعود

.. الصاخبة المحرن أصوات خفتت..  دهرا وكؤنها بطٌبة ثمٌلة اللحظات مرت
.. العطل أصلحنا..  جماعة ٌا هلل الحمد.. الركاب ٌطمبن الكابتن بعدها خرج

 .هللا شاء إن بالسبلمة المطار ساعة تلت بعد حانوصل.. اطمبنوا

.. المضٌفة عن باحثا حوله نظر.. للٌبل هدأ.. بدلابك بعدها.. الصعداء الجمٌع تنفس
 على واستندت منه التربت..  الحزام بفن وسارع وبش هش.. تجاهه ممبلة رآها
 لٌلمس ٌده ومد!.. فٌن؟ حانتمابل للنا.. بمً إٌه على اتفمنا كنا احنا: لها لال..  ممعده
 !!األحمر البحر فً الطابرة أشبلء وتناثرت  هابل انفجار حدث.. وفجؤة.. ٌدها
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2679

.. بالدعاء تبتهل كلها ٌدياأل.. المبعثرة وأفكاره هأشٌاء لملم.. حزامه بربط سارع
 سوى هللا من شٌبا ٌرٌد ال.. المضٌفة ٌرٌد ال.. عٌنٌه أمام البشرى الضعؾ  لمة رأى
 األنمٌاء األبرٌاء وألوالده المتدٌنة المخلصة الصابرة الطٌبة لزوجته سالما ٌعود أن

 الخروج سوى شًء أي ٌرٌد ال.. بجوارهم بشدة ٌحتاجونه الذٌن الصؽار الضعفاء
 لحظة أمام كلها األرض أموال تفٌد ماذا.. أموال أو نساء ٌرٌد ال..  األزمة هذه من
 أن سوى شٌبا ٌرٌد ال.. واألرض السماء بٌن معلما فٌها اإلنسان مصٌر ٌكون كهذه
 ..للبه انخلع..  تماما تؽٌر لمد..  السابمة حٌاته لىإ أبدا ٌعود لن.. سالما ألوالده ٌعود

.. الصاخبة المحرن أصوات خفتت..  دهرا وكؤنها بطٌبة ثمٌلة اللحظات مرت
.. العطل أصلحنا..  جماعة ٌا هلل الحمد.. الركاب ٌطمبن الكابتن بعدها خرج

 .هللا شاء إن بالسبلمة المطار ساعة تلت بعد حانوصل.. اطمبنوا

.. المضٌفة عن باحثا حوله نظر.. للٌبل هدأ.. بدلابك بعدها.. الصعداء الجمٌع تنفس
 على واستندت منه التربت..  الحزام بفن وسارع وبش هش.. تجاهه ممبلة رآها
 لٌلمس ٌده ومد!.. فٌن؟ حانتمابل للنا.. بمً إٌه على اتفمنا كنا احنا: لها لال..  ممعده
 !!األحمر البحر فً الطابرة أشبلء وتناثرت  هابل انفجار حدث.. وفجؤة.. ٌدها

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 :األخٌر للفصل تابع ممطع

 أأتابع هذا؟ ما باهلل؛ العٌاذ المتابعة، هذه نتٌجة بدت مهما أنا مصمم سؤتابع،
 أعرؾ لو وآه ؛ رسنً، من ٌؤخذنً وبات تلبسنً، العناد هو! أجوؾ؟ لماء إلى المسعى
 . الؽباء هذا نهاٌة

 فراشة أطاردها، ٌلهو طفل ببراءة وأنا أمامً، تطٌر بٌضاء فراشة ثمة حسنا؛
 منخفضا طٌرانا تطٌر.. الرمادي إلى بٌنهما أخرىو آونة بٌن تتحول سوداء، بٌضاء
 مساواة على لها ظل دونها وٌلتؾ.. خطواتً وتسبك تعلو وآونة ٌدي، مستوى على
 ..إلٌه أصبو ما

 سؤتابع.. بها لئلمسان ستمودنً بؤنها ٌمٌن على ولكنً بها، اللحاق ستعجلأ ال أنا
 .. صٌرورته فً متملبا مشوارا بدا وإن سؤصل ورابً، شًء من فلٌس.. متمهبل

(0) 
 الصؽٌرة ابنتً ورأٌت كالعادة، أفمت الصباح هذا
 كان الولت هذا فً ألنها.. وجودها من تعجبت هنا،
 فٌها تدرس التً المدرسة، فً تكون أن ٌجب

 منها استفسرت ولما.. التعلٌم من األساسٌة المرحلة
 هذا فً هذه عطلة أي: للت عطلة، الٌوم: لالت
 ٌا حسنا: أجبت. ٌومٌة.. وطنٌة عطلة: لالت.. الولت
 .. العون فً هللا كان.. ابنتً

 على عازم أنً.. للخروج ألتجهز زوجتً حثثتُ 
 فٌه ألحمك ٌومٌن منذ أعده كنت مإجل، مشوار
 التً المرآة فً تحدلً وأثناء أسنانً، وفرشٌت ذلنً، حلمت الفطور، بعد.. ما نتٌجة
 فراشة ثمة أن البارحة؛ لٌلة رأٌته حلم شبه أو حلم ذهنً فً برق صورتً، تعكس
 أي والى تطٌر زهرة أي من ألعرؾ وأتابعها، أطاردها وكنت حولً، تطٌر كانت
 .بالرؼوة ولطختها حلمً سٌرة من لنفسً وتبسمت المرآة فً نظرت.. تهفو وردة

 أخطو وأنا ،أخرى ولوازم وطوابع أوراق إضبارة ومعً.. وخرجت ثٌابً لبست
 مددت.. بابً حوض على المنثورة الزهرات حول تهفو فراشة لمحت الباب خلؾ
 ع لت أن إلى متواثبة، بمفزات خلفها ركضت.. ب عُدت.. تبركا علٌها أللبض ٌدي

  .وبعدت

(2) 
 ترفرؾ الفراشة تزال ما.. المدٌنة مركز إلى تملنا التً السرافٌس ممر على ولفت
 بعد ذان، السرفٌس فً مكانه ٌحتل الموظؾ جارنا شاهدت ركبت وحٌن.. حولً
 الدوام فً ولٌس هنا لوجوده استؽربت بجانبه، للجلوس المجال وإفساح السبلم

د س أنه ٌبدو.. الٌوم ٌداوم أحد وال عطلة ٌوم إنه ابنتً لول تذكرت آه.. الوظٌفً  ح 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26

 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2681

(0) 
 الصؽٌرة ابنتً ورأٌت كالعادة، أفمت الصباح هذا
 كان الولت هذا فً ألنها.. وجودها من تعجبت هنا،
 فٌها تدرس التً المدرسة، فً تكون أن ٌجب

 منها استفسرت ولما.. التعلٌم من األساسٌة المرحلة
 هذا فً هذه عطلة أي: للت عطلة، الٌوم: لالت
 ٌا حسنا: أجبت. ٌومٌة.. وطنٌة عطلة: لالت.. الولت
 .. العون فً هللا كان.. ابنتً

 على عازم أنً.. للخروج ألتجهز زوجتً حثثتُ 
 فٌه ألحمك ٌومٌن منذ أعده كنت مإجل، مشوار
 التً المرآة فً تحدلً وأثناء أسنانً، وفرشٌت ذلنً، حلمت الفطور، بعد.. ما نتٌجة
 فراشة ثمة أن البارحة؛ لٌلة رأٌته حلم شبه أو حلم ذهنً فً برق صورتً، تعكس
 أي والى تطٌر زهرة أي من ألعرؾ وأتابعها، أطاردها وكنت حولً، تطٌر كانت
 .بالرؼوة ولطختها حلمً سٌرة من لنفسً وتبسمت المرآة فً نظرت.. تهفو وردة

 أخطو وأنا ،أخرى ولوازم وطوابع أوراق إضبارة ومعً.. وخرجت ثٌابً لبست
 مددت.. بابً حوض على المنثورة الزهرات حول تهفو فراشة لمحت الباب خلؾ
 ع لت أن إلى متواثبة، بمفزات خلفها ركضت.. ب عُدت.. تبركا علٌها أللبض ٌدي

  .وبعدت

(2) 
 ترفرؾ الفراشة تزال ما.. المدٌنة مركز إلى تملنا التً السرافٌس ممر على ولفت
 بعد ذان، السرفٌس فً مكانه ٌحتل الموظؾ جارنا شاهدت ركبت وحٌن.. حولً
 الدوام فً ولٌس هنا لوجوده استؽربت بجانبه، للجلوس المجال وإفساح السبلم

د س أنه ٌبدو.. الٌوم ٌداوم أحد وال عطلة ٌوم إنه ابنتً لول تذكرت آه.. الوظٌفً  ح 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 نحن: فمال.. الٌوم هذا كثٌرة الفراشات: فملت.. عطلة ٌوم إنه مإكدا فمال استؽرابً
 فً هً أو رحٌك، عن تبحث وهً بد، كل من الزهور تفتحت ولد آذار شهر فً

 .. رأسً هازا صامتا وافمت.. شابه ما أو الطلع حبات نمل وهً أسمى، مهمة

 ..حسان زمٌلً لمبللاة طرٌمً فً اآلن إنً: لال

 ولم" بلدٌاتً" من وهو لً، صدٌك بالمناسبة هو- ؼٌره مو حسان: متعجبا للت
 . أمد منذ أره

 ..والنصؾ العاشرة الساعة تمام فً سنلتمً أعرؾ؛: لال

 عمل نجازإل الدابرة إلى متجه ولكننً ألتمٌه، أن وبودي أنا، إلٌه مشتاق وهللا: للت
 وأمنٌاتً تحٌاتً أبلؽه حسنا.. الٌوم منه االنتهاء وأرٌد ٌومٌن منذ فٌه أإجل بتّ 

 ..باللماء

 أخرىو وفراشتٌن فراشة كانت دابرٌة، بكلمات وؼمؽمنا. حسنا وللت حسنا لال
 وتشؽل.. ذهنه فً تطن شابه ما أو فراشات له -بد كل من- أٌضا وهو.. حولً تطٌر
 ..باله

 ..الربٌعً والصباح والزهور الفراشات أتؤمل.. طرٌمً تابعت وأنا نزل 

(3) 
.. شؤنً إلنهاء الدابرة إلى طرٌمً ألتابع ونزلُت، السرفٌس ولؾ المدٌنة مركز فً
 .مخؾ معلن هدؾ إلى. مستعجبل ملهوفا

 وأنا.. السٌر تنظم ضوبٌة إشارة ثمة.. الجسر مفصل وعند الطرٌك تماطع عند
 على وساخنا باردا ٌتناوب هواء ثمة وٌسارا، ٌمٌنا التفت المشاة ممر على والؾ
 كششتها وجهً، مستوى على وتنخفض تعلو سوداء بٌضاء فراشة تزال وما. وجهً
 من خال   الشارع.. هذا ما عجبا: للت آه؛.. الشارع زحمة وتؤملت تدارٌا، بٌدي

 ٌوم إنه.. لؽزا حللت كؤنً مبتسما لنفسً أردفت كثٌرة، سٌارات وال مارة ال الحركة،
 لل أو فارؼة تجدها لذا.. السٌارات وكذلن الدوام إلى الناس ٌخرج ولم عطلة

 الشارع هذا فً متفتحة زهرة رأت كؤنها.. ٌدي على الفراشة وهبطت آه.. شحٌحة
 -رأسً على الماء من بسطل رشمت كؤنً- لنفسً فملت.. وسٌره ناسه من الممفر
.. الخمسٌنً.. علً بابا ٌا.. الفراشات أبا ٌا تذهب أٌن فإلى عطلة، الٌوم العمى؛: لاببل
 ..الحارة فً السمانة صاحب ٌا

 مستهزأ ضاحكا الشارع، عرض فً فولفت مسعاي، عبث أدركتُ  اللحظة آن فً
 فً جمدت.. فوله ٌدعس الذي لدمً بجانب اإلسفلت على المرمً المرتسم ظلً من

 إن أرجع؟ هل األفكار، وتجاذبتنً. ترجعنً خطوة وال تؤخذنً خطوة ال مكانً
 الموظفٌن من أحد فبل الوطنٌة،.. العطلة بهذه معطلة الشن إلٌها أتوجه التً الدابرة
 .الؽبٌة التابهة الفراشات وهذه أنا إال.. أٌضا المراجعٌن من أحد وال فٌها، متواجد

(4) 
 ..بنفسً رىوأ سؤذهب ولكن معطلة، هً سؤتابع، ال؛ ولكن

 الحثٌث هذا ما وإال.. الوظٌفً دوامها وتمارس مفتوحة الدابرة تكون لد ٌدري من
 اتبع وأسٌر سؤتابع،.. حولً تجول والمثلثة والمربعة الدابرة الفراشات وهذه منً،

 فً ضاحكا الطلك الربٌع ٌربض حٌث كبل، ٌكون ولعل عسى( الباب لخلؾ الكذاب)
 . ٌدي

 أتلهى.. الرمادي اللون إلى وتحولهما والسواد بالبٌاض الملونة الفراشة اتبع وأنا
 على والسٌر المكان، من المرتفع ذلن فً.. المرجوة الدابرة إلى منوما فؤسٌر بها

.. مزروعة أرض وال عشب ال حٌث المنتشً، الربٌع هذا فً الصلب الشارع إسفلت
 . اللون ذات واإلسفلت واألسود، باألبٌض مخططة بؤرصفة إال

 ساعة ربع من أكثر مشً وبعد وسرُت، أتابع، بؤن الؽباء ٌمازج العناد وسرُت،
 موصدة الحدٌدٌة األبواب رأٌت المكان، وتعتم الجو تؽٌم الدابرة، إلى وصلت
 فراشة ثمة ٌكن ولم مؽلمة، إنها حمٌمة.. هنان آدم لبنً رابحة وال أٌضا والنوافذ
 من ٌنمو كبٌبا إٌماعا وكان ورجعت، المكان حول ولففت طرٌمً، أكملت أٌضا،
 !.الف راشات كطٌران منً وٌضحن الصدى مع المتؽزل خطواتً صوت



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2683

 الشارع هذا فً متفتحة زهرة رأت كؤنها.. ٌدي على الفراشة وهبطت آه.. شحٌحة
 -رأسً على الماء من بسطل رشمت كؤنً- لنفسً فملت.. وسٌره ناسه من الممفر
.. الخمسٌنً.. علً بابا ٌا.. الفراشات أبا ٌا تذهب أٌن فإلى عطلة، الٌوم العمى؛: لاببل
 ..الحارة فً السمانة صاحب ٌا

 مستهزأ ضاحكا الشارع، عرض فً فولفت مسعاي، عبث أدركتُ  اللحظة آن فً
 فً جمدت.. فوله ٌدعس الذي لدمً بجانب اإلسفلت على المرمً المرتسم ظلً من

 إن أرجع؟ هل األفكار، وتجاذبتنً. ترجعنً خطوة وال تؤخذنً خطوة ال مكانً
 الموظفٌن من أحد فبل الوطنٌة،.. العطلة بهذه معطلة الشن إلٌها أتوجه التً الدابرة
 .الؽبٌة التابهة الفراشات وهذه أنا إال.. أٌضا المراجعٌن من أحد وال فٌها، متواجد

(4) 
 ..بنفسً رىوأ سؤذهب ولكن معطلة، هً سؤتابع، ال؛ ولكن

 الحثٌث هذا ما وإال.. الوظٌفً دوامها وتمارس مفتوحة الدابرة تكون لد ٌدري من
 اتبع وأسٌر سؤتابع،.. حولً تجول والمثلثة والمربعة الدابرة الفراشات وهذه منً،

 فً ضاحكا الطلك الربٌع ٌربض حٌث كبل، ٌكون ولعل عسى( الباب لخلؾ الكذاب)
 . ٌدي

 أتلهى.. الرمادي اللون إلى وتحولهما والسواد بالبٌاض الملونة الفراشة اتبع وأنا
 على والسٌر المكان، من المرتفع ذلن فً.. المرجوة الدابرة إلى منوما فؤسٌر بها

.. مزروعة أرض وال عشب ال حٌث المنتشً، الربٌع هذا فً الصلب الشارع إسفلت
 . اللون ذات واإلسفلت واألسود، باألبٌض مخططة بؤرصفة إال

 ساعة ربع من أكثر مشً وبعد وسرُت، أتابع، بؤن الؽباء ٌمازج العناد وسرُت،
 موصدة الحدٌدٌة األبواب رأٌت المكان، وتعتم الجو تؽٌم الدابرة، إلى وصلت
 فراشة ثمة ٌكن ولم مؽلمة، إنها حمٌمة.. هنان آدم لبنً رابحة وال أٌضا والنوافذ
 من ٌنمو كبٌبا إٌماعا وكان ورجعت، المكان حول ولففت طرٌمً، أكملت أٌضا،
 !.الف راشات كطٌران منً وٌضحن الصدى مع المتؽزل خطواتً صوت



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 يعهى حكاٌح

 عالووه حهمو عمز.  دقصة0 

" أبً؟ ٌا نفسه على المعلم ٌكذب كٌؾ: "األساسً الثالث الصؾ فً ولدي لً لال
: لً فمال نفسه؟ على المرء ٌكذب وكٌؾ بنً، ٌا نفسه على ٌكذب أظنه ما: "فملت

دِ  بسلنِ  الصؾ فً طالبا   باألمس ضرب لد معلمنا إن" ّوِ  المحمول الحاسوب ُمز 
 تجاه المعلم فعل شاكٌا   الصؾ ؼرفة إلى الطالب والد جاء التالً الٌوم وفً بالكهرباء،

 هذا زمٌلكم ضربت متى: "مرعدا   ولال الثالث الصؾ طلبة أمام المعلم فولؾ ولده،
دِ  بسلن ّوِ  الطفل هذا أضرب أن المعمول من وهل بالكهرباء؟ المحمول الحاسوب ُمز 

 .العنٌفة البشعة الطرٌمة وهذه السلن، بهذا البريء الصؽٌر

 من وخوفا الحما، لهم المعلم عماب من خوفا الصؾ؛ فً جمٌعا   الطبلب سكت
 فً جمٌعا وزمبلإن أنت تمؾ لم لماذا ولدي، ٌا: "له فملت أٌضا، المتعددة إجراءاته
 أمام ألؾ أن نفسً راودتنً أبً، ٌا: "لً فمال ضربته؟ لمد نعم له وتمولون الصؾ
 تذكرت ولكننً بكى، حتى فؤوجعته ضربته، لمد نعم: له وألول الطفل ووالد المعلم
 أنه حٌث لً، الحما المعلم ذلن عماب من وخفت ،"ٌخصن ال فٌما تتدخل ال: "كبلمن

 تموٌمه عند النهابٌة عبلمتً وستتؤثر الحما ، الصفٌة األنشطة من أي فً ٌشركنً لن
 على المعلم ذلن عماب إال ٌمحوها ال ؼصة للبً وفً فسكتّ  هذا، لمولفً نتٌجة لً؛
 الصؾ أنشطة فً ٌشارن أن ٌؽضبه الذي للطالب ٌسمح ال هذا فمعلمً السوء، فعلته
 من ُحِرم   لد فؤظنه ذان الطالب مولؾ وبعد. الحصة فً أثر كل من وٌحرمه كافة،

 لٌكتب للسبورة ٌخرجه ولن الصفٌة، الحصة أنشطة فً زمبلبه بالً مع المشاركة
 الطالب على أبً ٌا صعبة إنها كبٌرة، أو صؽٌرة مهمة ٌنفذ أو حرفا   ٌرسم أو كلمة

م   أن المجتهد،  ٌكتب أو كلمة ٌمول أن أو مسؤلة حل فً ٌعلم ما توضٌح من ٌُْحر 
 . إجابة

 لولدي للت وأمثاله المعلم هذا منه ٌعانً الذي والمهنً الُخلُمً الهزال هذا وأمام
 فً معلمن ٌكون سوؾ فإنه لدي، ٌا إذا   المعلم هذا معاندة عنن دع: "خنوع فً

 إلى أذهب إذا دعنً: "وؼضب حنك فً ولال للٌبل ابنً هدأ". األساسً الرابع الصؾ
 فً األستاذ هذا ٌعلمنً أن على المبر إلى الذهاب أفضل ألننً لً، أحسن الممبرة
 ". أبً ٌا األساسً الرابع الصؾ

 باألمانة االستخفاؾ متى إلى الفاضل؟ معلمنا من واإلجحاؾ العناد هذا متى إلى
 فلٌتنحى التعلٌم له ٌروق ال فمن ؼفوته؟ من ٌصحو أن الولت آن أما إلٌه؟ الموكلة
 إلٌه، وشوق بلهفة العمل هذا تنتظر جحافل أمام المجال ولٌترن واحترام ؤدبب جانبا
 .حك؟ وجه دون ـ أكبادنا فلذات ـ أطفالنا تعنٌؾ ولماذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

2685

 لولدي للت وأمثاله المعلم هذا منه ٌعانً الذي والمهنً الُخلُمً الهزال هذا وأمام
 فً معلمن ٌكون سوؾ فإنه لدي، ٌا إذا   المعلم هذا معاندة عنن دع: "خنوع فً

 إلى أذهب إذا دعنً: "وؼضب حنك فً ولال للٌبل ابنً هدأ". األساسً الرابع الصؾ
 فً األستاذ هذا ٌعلمنً أن على المبر إلى الذهاب أفضل ألننً لً، أحسن الممبرة
 ". أبً ٌا األساسً الرابع الصؾ

 باألمانة االستخفاؾ متى إلى الفاضل؟ معلمنا من واإلجحاؾ العناد هذا متى إلى
 فلٌتنحى التعلٌم له ٌروق ال فمن ؼفوته؟ من ٌصحو أن الولت آن أما إلٌه؟ الموكلة
 إلٌه، وشوق بلهفة العمل هذا تنتظر جحافل أمام المجال ولٌترن واحترام ؤدبب جانبا
 .حك؟ وجه دون ـ أكبادنا فلذات ـ أطفالنا تعنٌؾ ولماذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .. انكــالو يٍ انكــالو ٌأخـرَى أٌٍ إىل

 

 

 مصز -احلميد  عبد امحد

 ٌجبُ  ال بما نت رفكُ  ٌوم   كل  

دٌع   بانهٌار   ِلننجو    و 

..... 

 .. لى ولال

 . "* ذهب   من فالسكوتُ ، فضة   من الكبلمُ  كان إذا

 ؛ ؟ الخاطىءِ  الجانبِ  فً كن ا ربما، لهذا

 ... الحٌاةُ ، دابما   ٌحدثُ  ما

 تبسٌطها ٌمكنُ  ال حمٌمة  

 نارٌة   دراجة   ٌوما   سؤشترى.. 

 بعٌدة   ببلد   الى سؤسافرُ 

 الحبِّ  فً ألع سوؾ

 جدٌدة   بحٌاة   وأحظى، أطفاال أنجبُ  سوؾ

 كهذا أمر   إلى طرٌمن   تابع

 ما شخص عن ما شٌبا   تعرؾُ  سوؾ  

 نفسن عن ما شٌبا   تعرؾُ  سوؾ

 لذلن مستعدا   تكون   أن آملُ 

* 

 ... لً ولال

 بالباطل الناس تمنى" 

 " * بالحك تٌبسهم من الٌهم أحب

 الشعر   الناس ٌحب

 خلفنا نتركه ما شًء، دابما ـ هنان ألن

 ٌملن مما أكثر الرجل حٌث

 صورها من أكثر المرأة حٌث

 تحطمت الدروع حٌث



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 نارٌة   دراجة   ٌوما   سؤشترى.. 

 بعٌدة   ببلد   الى سؤسافرُ 

 الحبِّ  فً ألع سوؾ

 جدٌدة   بحٌاة   وأحظى، أطفاال أنجبُ  سوؾ

 كهذا أمر   إلى طرٌمن   تابع

 ما شخص عن ما شٌبا   تعرؾُ  سوؾ  

 نفسن عن ما شٌبا   تعرؾُ  سوؾ

 لذلن مستعدا   تكون   أن آملُ 

* 

 ... لً ولال

 بالباطل الناس تمنى" 

 " * بالحك تٌبسهم من الٌهم أحب

 الشعر   الناس ٌحب

 خلفنا نتركه ما شًء، دابما ـ هنان ألن

 ٌملن مما أكثر الرجل حٌث

 صورها من أكثر المرأة حٌث

 تحطمت الدروع حٌث



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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  مثح

 
ها عهٍُا محاقاخ

ُ
  فعه

 
  قثم

 
 اهلل َهقى أٌ

 

 انشاعز أمحد مصطفي سعيد

 ضرر ال

 األبلهُ المذٌعُ  هذا كرر   إنْ 

  ربّه وعود  

 الكذوبِ  األملِ  ببث

 الوطنِ  هذا وعدنِ 

 لبح بعض ؼٌر

 بالصبرِ  سٌزول

 المنوط   فاعتموا

 ضرر   ال

 تلفاُزن تعطل   إن

 ثوب ن   ترفعُ  وأنت

  المعتوه   هذا لتؽرق  

 حمدا   تتبولُ  وأنت  

 ضرر   ال

 الولح هذا عشت   إذا

 أمنٌات   المهدرِ  عمِرن فً ساعات  

 بإخبلص   الحشٌش   ودخنت  

  سترى ساعتها

 بوضوح   حمٌمتِها على األشٌاء  

 انفصام   مذبوح   ستران أٌضا   وأنت  

 مسموح   بصوت   تعترض   أن لن فٌحكّ 

 نابٌة   بؤلفاظ  

  بالخوؾِ  تمتلها كنت

 المسريّ  والحٌاءِ 

 أٌضا   العشك جمعن وإذا



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 ضرر   ال

 تلفاُزن تعطل   إن

 ثوب ن   ترفعُ  وأنت

  المعتوه   هذا لتؽرق  

 حمدا   تتبولُ  وأنت  

 ضرر   ال

 الولح هذا عشت   إذا

 أمنٌات   المهدرِ  عمِرن فً ساعات  

 بإخبلص   الحشٌش   ودخنت  

  سترى ساعتها

 بوضوح   حمٌمتِها على األشٌاء  

 انفصام   مذبوح   ستران أٌضا   وأنت  

 مسموح   بصوت   تعترض   أن لن فٌحكّ 

 نابٌة   بؤلفاظ  

  بالخوؾِ  تمتلها كنت

 المسريّ  والحٌاءِ 

 أٌضا   العشك جمعن وإذا



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ
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. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 109

 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

26

 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 تعٌشُ  بالعشكِ 

  تصٌرُ  بالعشكِ 

 صوفٌّا  

 لدٌسا  

  ضرر ال

 شًء بكل تكفر أن

  نفسن   وتنّصب

 ربّا  

  وعبدا  

 وكنْ 

 سخٌؾ   زمان   فً

 ن

 ؾ

 ي

 ؾ

 ا  

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 ظساب عاتس

 

 املغزب – اندامون خاند

 الرمل على أمشً كؤنً

 خلفً رٌح

 خطواتً تكنس

 منً أثر ال

 الرمل حبات تعبً، ؼٌر المٌض ممر فً ٌبمى

 الفلوات، تمتصها

 الموت؟ منتصؾ فً ألؾ هل

 الضلوع بٌن معتك ألم ثمة

 تظللنً دمً، تسمً كرمة الملب أن ؼٌر

 مؤ،ظلل أستسلم ال كً

 :أبً ٌمول كان كما دابما، هنان

 .الخبلء خرآ فً وماء واحة-

 العشاق، بإصرار السراب هذا أعبر أن علً

  ذاكرتها فمدت التً الكثبان وهذه

 الرٌح استبداد وطؤة من

 الجرٌح هذٌانها من أصعد أن علً

 .التخوم على بالجمال ترتوي مدٌنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 تظللنً دمً، تسمً كرمة الملب أن ؼٌر

 مؤ،ظلل أستسلم ال كً

 :أبً ٌمول كان كما دابما، هنان

 .الخبلء خرآ فً وماء واحة-

 العشاق، بإصرار السراب هذا أعبر أن علً

  ذاكرتها فمدت التً الكثبان وهذه

 الرٌح استبداد وطؤة من

 الجرٌح هذٌانها من أصعد أن علً

 .التخوم على بالجمال ترتوي مدٌنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 فن

 انصايف عادل عُد انرشكٍهٍح انهىحح يف انعسفاًَ انثعد

 

 انتوساوٌ خاند. د

ثّل ًّ  البُعدُ  ٌُم   الثمافٌة، الدراسات فً مطروق ؼٌر جانبا   التّشكٌلٌة اللوحة فً الِعرفان
 والبٌبة السبلم مثل أخرى بمضاٌا المعاصر التّشكٌلً الفنّ  انشؽال بسبب ربما

 أخبللً وإنسان   فاضل كون بناء تستهدؾ أصلها فً العرفانٌات أن   علما  .. والتسامح
 ولعل البٌبة، واحترام والمحبة بالسبلم فٌفٌض العالم، إلى الخٌر رسالة لحمل مإّهل
 المؽربً الفنان ٌؤتً لوحاتهم، فً الِعرفانً البُعد   وّظفوا الذٌن التشكٌلٌٌن الفنانٌن من

 .المجال هذا فً ؼنٌة تجربة راكم الذي الصافً، عادل

 الصافً عادل 

 فإن الرسم، مادة واأللوان الموسٌمى، مادة واألصوات النحت، مادة الحجر كان إذا
 مجرد التراب ولٌس لوحاته، فً الطٌن/التراب خامة وّظؾ لد الصافً عادل الفنان
ً   هو وإنما كالصوت، ٌزول صدى أو كالحجر هامدة مادة  هو بل اللون،/الماء مثل ح

 مشحون الصافً عادل لوحات فً فالتراب ولذلن وجودها، ومادة البشرٌة، أصل
 ممصودا   أمرا   كان وإنما عفوٌا ، للتراب اختٌاره ٌكن ولكم أصٌلة، صوفٌة بمعانً
 أبدٌا ، وحنٌنا   التراب مع ألفة ٌبنً فنراه الحٌاة، أصل فً الممدس السفر أجواء لخلك
 لٌصبح والمدسً، للمطلك إال سلطة ال حٌث الفن، ممام فً األنس حاالت فٌعٌش
 تجربته، أي اللؽة تلن المبدع ٌكتب أن وبدل العالمٌة، اإلنسانٌة اللؽات من لؽة التراب
 روحها، من فٌه وتنفخ المبدع ترسم من هً التشكٌلٌة اللوحة فتصٌر العكس، ٌحدث
 باعتباره األزل فً التراب خلود حٌث المبدع، وجود من أسبك التراب وجود ألن
 لحظات فً المعنى فٌتشّكل بالحٌاة، األول االتصال أي البشري، للوجود األولى اللؽة

 المعرفة، بدهشة وإحساسا   الكون، لمبدع األبدي الجمال على عبلمة لٌكون الفٌض،
 . الُمشاهدة وأُنس الوصال، ولذة

 لعوالم التحامه هو الصافً عادل التشكٌلً الفنان لوحات فً االنتباه ٌثٌر ما إن 
 الداللٌة سماتها من كثٌرا   الِعرفانً التراث من تستمد صوفٌة طبٌعة ذات روحٌة
 .الرمزٌة ومعانٌها

 بذلن فهو الحمابك، بلوغ فً الملبٌة والمشاهدة الكشؾِ  سبٌل   باعتماده التصوؾ إن 
 التً المادة/اللؽة ؼرابة بسبب وإرباكه، وإدهاشه بتحٌٌره المتلمً، انتظار أفك ٌكسر
 فً خبٌر إلى لٌس شفرتها، فن فً وتحتاج والرموز باإلشارات تحفل والتً ٌوظفها
 ذاتها؛ الصوفٌة التجربة ٌعٌش أو الذوق ٌمتلن الشعور، مرهؾ متلك   إلى وإنما اللؽة
 ؼموض، إلى والوضوح إخفاء، إلى والبٌان صمت، إلى الكبلم ٌتحول التصوؾ ففً

 بالعبارة البوح ال باإلشارة التنبٌه وٌصبح هدم، إلى والبناء حجب، إلى والكشؾ
 عادل عند التشكٌلً اإلبداع وكذلن واألشواق، األفكار نمل وفً التواصل فً منهجا  
ق، والخٌال الرمز على التعوٌل فً الص وفً الِعرفان مع ٌتماطع الصافً  فتصبح الخبل 
ؾُ  ال محددة دالالت الهندسٌة ولؤلشكال لؤللوان  التراث به ٌحفل ما خبلل من إال تُْعر 
 دال فاألصفر األلوان؛ إال تسعها فبل اللؽة، حملها عن تضٌك لد معانً من الِعرفانً

 الذكر حلمات فً الحضرة أو الحضور لوة واألخضر والنور، والصفاء السرور على
 منسوب ارتفع األعداد، فً الذاكر زاد وكلما االستعداد، لدر على االستمداد حٌث

ُ  ف تُوه بُ  المُدسٌة، والمواهب الربانٌة والفتوحات الواردات  ناطمة   لتصبح   لؤلشٌاء الحٌاة
 :لٌل كما العظمى، والحٌرة المهٌب والجبلل المبهر الجمال بؤلوان

ٌْن   ال   ع  ر   و  ال   ِعْلم   ب ص  ب ر   و  ال   فِْعل       خ  ع اِلُمه ؼ اب تْ  أ ث ر   و   م 
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 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ
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 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ
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 مشحون الصافً عادل لوحات فً فالتراب ولذلن وجودها، ومادة البشرٌة، أصل
 ممصودا   أمرا   كان وإنما عفوٌا ، للتراب اختٌاره ٌكن ولكم أصٌلة، صوفٌة بمعانً
 أبدٌا ، وحنٌنا   التراب مع ألفة ٌبنً فنراه الحٌاة، أصل فً الممدس السفر أجواء لخلك
 لٌصبح والمدسً، للمطلك إال سلطة ال حٌث الفن، ممام فً األنس حاالت فٌعٌش
 تجربته، أي اللؽة تلن المبدع ٌكتب أن وبدل العالمٌة، اإلنسانٌة اللؽات من لؽة التراب
 روحها، من فٌه وتنفخ المبدع ترسم من هً التشكٌلٌة اللوحة فتصٌر العكس، ٌحدث
 باعتباره األزل فً التراب خلود حٌث المبدع، وجود من أسبك التراب وجود ألن
 لحظات فً المعنى فٌتشّكل بالحٌاة، األول االتصال أي البشري، للوجود األولى اللؽة

 المعرفة، بدهشة وإحساسا   الكون، لمبدع األبدي الجمال على عبلمة لٌكون الفٌض،
 . الُمشاهدة وأُنس الوصال، ولذة

 لعوالم التحامه هو الصافً عادل التشكٌلً الفنان لوحات فً االنتباه ٌثٌر ما إن 
 الداللٌة سماتها من كثٌرا   الِعرفانً التراث من تستمد صوفٌة طبٌعة ذات روحٌة
 .الرمزٌة ومعانٌها

 بذلن فهو الحمابك، بلوغ فً الملبٌة والمشاهدة الكشؾِ  سبٌل   باعتماده التصوؾ إن 
 التً المادة/اللؽة ؼرابة بسبب وإرباكه، وإدهاشه بتحٌٌره المتلمً، انتظار أفك ٌكسر
 فً خبٌر إلى لٌس شفرتها، فن فً وتحتاج والرموز باإلشارات تحفل والتً ٌوظفها
 ذاتها؛ الصوفٌة التجربة ٌعٌش أو الذوق ٌمتلن الشعور، مرهؾ متلك   إلى وإنما اللؽة
 ؼموض، إلى والوضوح إخفاء، إلى والبٌان صمت، إلى الكبلم ٌتحول التصوؾ ففً

 بالعبارة البوح ال باإلشارة التنبٌه وٌصبح هدم، إلى والبناء حجب، إلى والكشؾ
 عادل عند التشكٌلً اإلبداع وكذلن واألشواق، األفكار نمل وفً التواصل فً منهجا  
ق، والخٌال الرمز على التعوٌل فً الص وفً الِعرفان مع ٌتماطع الصافً  فتصبح الخبل 
ؾُ  ال محددة دالالت الهندسٌة ولؤلشكال لؤللوان  التراث به ٌحفل ما خبلل من إال تُْعر 
 دال فاألصفر األلوان؛ إال تسعها فبل اللؽة، حملها عن تضٌك لد معانً من الِعرفانً

 الذكر حلمات فً الحضرة أو الحضور لوة واألخضر والنور، والصفاء السرور على
 منسوب ارتفع األعداد، فً الذاكر زاد وكلما االستعداد، لدر على االستمداد حٌث

ُ  ف تُوه بُ  المُدسٌة، والمواهب الربانٌة والفتوحات الواردات  ناطمة   لتصبح   لؤلشٌاء الحٌاة
 :لٌل كما العظمى، والحٌرة المهٌب والجبلل المبهر الجمال بؤلوان

ٌْن   ال   ع  ر   و  ال   ِعْلم   ب ص  ب ر   و  ال   فِْعل       خ  ع اِلُمه ؼ اب تْ  أ ث ر   و   م 
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 كالماء بعذوبة منسابة كالشبلل، متدفمة المعانً محلها لتحل الكلمات تختفً حٌث
 وسهولة ،..(والمثلثات المربعات) الموظفة األشكال بساطة من الرؼم وعلى الزالل،
 العارؾ برإٌة المبدع التشكٌل فإن ،..(التراب) المستعملة المواد على الحصول
 لوانٌنه له جدٌدا   كونا   اللوحة فضاء من خلك   كما بدٌعا ، سحرا   علٌها أضفى الُمِحّب،
 الخفٌة خرىاأل العوالم من ٌستمد   ألنه الحسً، عالمنا لوانٌن بالضرورة تشبه ال التً
 .النظرٌات كل وفوق الحواس كل فوق ٌسمو ٌجعله ما

 منه الؽاٌة تكن لم العرفانً، للتصوؾ الصافً عادل التشكٌلً الفنان توظٌؾ إن
 عبر التصوؾ عوالم فً للسفر المتلمً دفع هً الؽاٌة كانت ما بمدر المؤلوؾ، خرق

 إدران وٌتطلب الخطوط، وتماطع بالتراب، الممزوجة األشكال ودمج األلوان ممامات
 الحمابك ٌعرض ال المتصوؾ أن فكما التؤوٌل، فً الُجهد ب ْذلُ  العمٌمة الدالالت هذه

 عبر طوبا   طوبا   وٌبنٌها الرموز وراء ٌخفٌها وإنما الخبلبك، أمام واحدة دفعة  
 باعتمادها الّصافً، عادل عند الِعرفانٌة التشكٌلٌة اللوحات فإن والمعاناة، المجاهدة
د تْ  والشكل، اللون فً التصوؾ إشارات من لكثٌر  المعانً بعض إخفاء إلى ع م 

 مكانه ٌؽادر فبل المتؤّنً، النظر على ٌصبر الذي المتذوق الُمِشاِهدِ  عن بحثا   المدسٌة،
 تؤمله ثمرة فٌستحك   وصفاء، إشراق لحظة فً عارٌا   أمامه المعنى ٌنكشؾ حتى

 مصٌره ٌكون لبلستهبلن، جاهزا   صٌدا   ٌكون عندما النفٌس المعنى إن وتؤلّمه،
 زمن لذته تتجاوز وال السطحٌة، الرإٌة لحظة أثره ٌتجاوز ال إذ والنسٌان، اإلهمال
 التشكٌلٌة اللوحة أما إلهام، وال ذاكرة وال له صدى ال حٌث العٌن، وإمتاع المشاهدة
ا باعتبارها الِعرفانٌة  متلمٌا   ترٌد فهً ذاتها؛ حد فً صوفٌة تجربة بل صوفٌا، بوح 

 مسبمة، خلفٌة كل من فٌتجرد وبصره، فكره من المؤلوؾ نزع ٌمارس وُمِحبّا  " مرٌدا  "
 البصر، ال بالبصٌرة اللوحة فٌرى الجلٌل، المعنى لدسٌة مستحضرا   الحمابك عالم لٌلج
 شخصا   اللوحات فً سفره بعد فٌخرج الممامات، فً ٌسافر واألشكال، األلوان وعبر
 تراب، من أنشؤته التً تلن: األم اللوحة رحم من والدته وتكون األول، ٌشبه ال آخر،
 فً أو الجذبة فً وٌنخرط لخالمه، األزلً العشك فٌسكنه الصوفٌة الحكمة لتتملكه
 اللوحة تشبه ال أنها مسبما   ٌعرؾ جدٌدة، فنٌة لوحة لٌتؤمل إال ٌصحو، ال دابم سكر
 مختلفة فالمعانً الرموز، فً جمٌعها اللوحات تشابهت وإذا ،..الثانٌة وال األولى

 عادل الفنان عند التشكٌلٌة اللوحات بعض فً تشابها   نجد لد ولذلن بالضرورة،

 تضٌك الرإٌا، تتسع ما فبِم ْدرِ  الدالالت، اختبلؾ ٌظهر تؤّملها عند ولكن الصافً،
 التً كالنواة تؤثٌرها لوة فً ولكنها وتتباعد، وتتداخل وتصؽر الهندسٌة األشكال
 العرفان مع ٌلتمً عندما الفن جمالٌات تنفد ال حٌث الكبٌر، االنفجار فتُْحِدثُ  تنشطر

 : لٌل كما المتلمً، ٌرتوي وال الصوفً،

 روٌتُ  وما الش راب ن فد ف ما     كؤس   بعد كؤسا الُحب   شربتُ 

ًّ  المعنى عظمة بِم ْدرِ   الصافً عادل عند التشكٌلٌة اللوحة تستمد ولدسٌته، الص وف
، وكشؾ   بوح   مجرد ٌصبح ال بالروحانٌات، ٌلتمً عندما فالفن وهٌبتها، لٌمتها  وتعبٌر 
 ذاته، حد فً نبٌلة رسالة وٌؽدو الحٌاة، تجربة من ٌتجزأ ال جزء أساسا   هو وإنما
 الفن أن أٌضا   ٌعنً وهذا الصافً، عادل الفنان أنجزه لما الجمالٌة المٌمة تكمن وهنا

 التراث ٌوظؾ عندما عمٌما   إنسانٌا   بُعدا   ٌحمك أن ٌمكن المؽرب فً التشكٌلً
 اآلخر، ولبول والتسامح والمحبة التواصل على ٌتؤسس الذي والروحً، الِعرفانً
 بُعدها فً المؽربٌة الثمافة بها تزخر التً السامٌة اإلنسانٌة المٌم من ذلن وؼٌر

 الحضاري للحوار مإهلة موازٌة دبلوماسٌة تشكل أن ٌمكن والتً الِعرفانً، الروحً
 واإلحساس الذوق ًوترب والروح الملب تخاطب كونٌة بلؽة العالم، شعوب مع

 بلدا   الش رقُ  كان فإذا الدارسٌن، على تخفى ال المجال هذا فً رٌادة وللمؽرب بالحٌاة،
 فإن للوجود، المتذولة الروح من ٌنبع الفنّ  أن وكما لؤلولٌاء، بلد   المؽرب فإن   لؤلنبٌاء
 المربٌة وؼٌر الباطنة خرىاأل بالعوالم الروح هذه اتصال من ٌنبع الصوفً العرفان
 من لوحات معا   لٌإسسا الصوفً العرفان مع الفنً التشكٌل ٌتكامل وهنا للعٌان،
 .البهاء الفابك الجمال

 الصافً، عادل التشكٌلً الفنان عند العرفانٌة اللوحة إلى النظر ٌمكن أخٌرا ،
 العٌن رإٌة بٌن ٌزاوج حٌث الخاصة، اإلبداعٌة لؽته له فرٌدا ، إبداعٌا   نّصا   باعتبارها
 دالالت تنفتح وإنما بعٌنه، معنى   على تستمر ال الشعر كلؽة وهً الملب، ورإٌا
 التشكٌلٌة اللوحات تلن وأن   خاصة الممكنة، االحتماالت كل على وموادها أشٌابها
 منظورا   فتحمل وإنسانٌة، وعرفانٌة وثمافٌة فلسفٌة أصول إلى مرجعٌاتها فً تستند
 خبٌر متذوق إلى شفرتها فنِّ  فً وتحتاج والوالع، والوجود والكون الحٌاة نحو معٌنا  
 التشكٌلٌة اللوحة إبداع فً الموظفة األشٌاء دالالت ٌدرن موسوعً لارئ أو

ا   باعتبارها  .العرفانٌة الذات عوالم فً الجمٌل والّسفر والتؤوٌل للمراءة لاببل   نص 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 تضٌك الرإٌا، تتسع ما فبِم ْدرِ  الدالالت، اختبلؾ ٌظهر تؤّملها عند ولكن الصافً،
 التً كالنواة تؤثٌرها لوة فً ولكنها وتتباعد، وتتداخل وتصؽر الهندسٌة األشكال
 العرفان مع ٌلتمً عندما الفن جمالٌات تنفد ال حٌث الكبٌر، االنفجار فتُْحِدثُ  تنشطر

 : لٌل كما المتلمً، ٌرتوي وال الصوفً،

 روٌتُ  وما الش راب ن فد ف ما     كؤس   بعد كؤسا الُحب   شربتُ 

ًّ  المعنى عظمة بِم ْدرِ   الصافً عادل عند التشكٌلٌة اللوحة تستمد ولدسٌته، الص وف
، وكشؾ   بوح   مجرد ٌصبح ال بالروحانٌات، ٌلتمً عندما فالفن وهٌبتها، لٌمتها  وتعبٌر 
 ذاته، حد فً نبٌلة رسالة وٌؽدو الحٌاة، تجربة من ٌتجزأ ال جزء أساسا   هو وإنما
 الفن أن أٌضا   ٌعنً وهذا الصافً، عادل الفنان أنجزه لما الجمالٌة المٌمة تكمن وهنا

 التراث ٌوظؾ عندما عمٌما   إنسانٌا   بُعدا   ٌحمك أن ٌمكن المؽرب فً التشكٌلً
 اآلخر، ولبول والتسامح والمحبة التواصل على ٌتؤسس الذي والروحً، الِعرفانً
 بُعدها فً المؽربٌة الثمافة بها تزخر التً السامٌة اإلنسانٌة المٌم من ذلن وؼٌر

 الحضاري للحوار مإهلة موازٌة دبلوماسٌة تشكل أن ٌمكن والتً الِعرفانً، الروحً
 واإلحساس الذوق ًوترب والروح الملب تخاطب كونٌة بلؽة العالم، شعوب مع

 بلدا   الش رقُ  كان فإذا الدارسٌن، على تخفى ال المجال هذا فً رٌادة وللمؽرب بالحٌاة،
 فإن للوجود، المتذولة الروح من ٌنبع الفنّ  أن وكما لؤلولٌاء، بلد   المؽرب فإن   لؤلنبٌاء
 المربٌة وؼٌر الباطنة خرىاأل بالعوالم الروح هذه اتصال من ٌنبع الصوفً العرفان
 من لوحات معا   لٌإسسا الصوفً العرفان مع الفنً التشكٌل ٌتكامل وهنا للعٌان،
 .البهاء الفابك الجمال

 الصافً، عادل التشكٌلً الفنان عند العرفانٌة اللوحة إلى النظر ٌمكن أخٌرا ،
 العٌن رإٌة بٌن ٌزاوج حٌث الخاصة، اإلبداعٌة لؽته له فرٌدا ، إبداعٌا   نّصا   باعتبارها
 دالالت تنفتح وإنما بعٌنه، معنى   على تستمر ال الشعر كلؽة وهً الملب، ورإٌا
 التشكٌلٌة اللوحات تلن وأن   خاصة الممكنة، االحتماالت كل على وموادها أشٌابها
 منظورا   فتحمل وإنسانٌة، وعرفانٌة وثمافٌة فلسفٌة أصول إلى مرجعٌاتها فً تستند
 خبٌر متذوق إلى شفرتها فنِّ  فً وتحتاج والوالع، والوجود والكون الحٌاة نحو معٌنا  
 التشكٌلٌة اللوحة إبداع فً الموظفة األشٌاء دالالت ٌدرن موسوعً لارئ أو

ا   باعتبارها  .العرفانٌة الذات عوالم فً الجمٌل والّسفر والتؤوٌل للمراءة لاببل   نص 



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 

العدد )1( شتاء 2018مجلة فصلية ثقافية  12

ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 إصدارات جديدة

 حمًد حح فساض انشاعس خدٌد" انسثاء ٌشثه يا" 

 للنشر طباق دار عن
( فلسطٌن) هللا رام فً والتوزٌع
 المجموعة مإخرا   صدرت
 حج فراس" لــ الجدٌدة الشعرٌة

 تحت المجموعة وجاءت ،"دمحم
 وتمع ،"الرثاء ٌشبه ما" عنوان
 المطع من صفحة( 9ٗٔ) فً

 .المتوسط

 واحد خٌط نصوصها ٌجمع متنوعة، وسٌاسٌة وجدانٌة لضاٌا دمحم حج فٌها ٌتناول
 فً سواء لها متكؤ   الحزن مفردة من النصوص من كثٌر واتخذ. والوجع الحزن من

 أحزان الحزن، خبلٌا" بعنوان لصابد هنان فكان النص، داخل الحدٌث فً أم العنوان
 وتمظهراتها الموت مسؤلة أخرى نصوص فً تناول حٌن فً ،"المجٌد الوجع مدنسة،

 رثاء إلى لتصل وألارب، أصدلاء من معارفه من لعدٌد رثابه خبلل من حٌاته فً
 ".رثاء" عنوان اتخذ نص فً نفسه

 الشاعر أن الدٌوان على تعلٌمها فً الشٌن سمر المصرٌة والشاعرة الكاتبة وترى
 ولٌس امرأة من أكثر ٌضم الدٌوان فهذا، ٌوما عرفها امرأة وكل به مر   ما كل ٌرثً"

 فً محاوالته أولى وحتى، والمحبوبة، والعشٌمة، والصدٌمة، األخت واحدة؛ امرأة
 ".الحب

 الشاعر مولؾ فٌها ٌظهر سٌاسٌة، لضاٌا النصوص بعض تتناول آخر جانب وفً
 أحٌانا حزٌنا   وبدا المحلٌة، أو الدولٌة السٌاسة صعٌد على سواء به ٌحٌط ما كل من

 :كما العام فالوضع ٌابسا ، وأحٌانا  

 :السدٌمْ  الؽٌم من خبر لكم عندي"

 سمطْ  لد لٌبل   لبدرا

 "العدمْ  نّضدها شوهاء، فكرة فً

 والكتابة والشعر المرأة عن فٌها ٌتحدث لصٌرة بنصوص المجموعة وتنتهً
 ":ٕٔ" الممطع فً ٌمول. الكتابة فً حتى الوهم ٌعٌش أنه لناعة إلى لٌصل

 أنا؟ أللت

 هو أنا لعلنً

 العظم حتى الوهم فً ؼارق

 وهمّ  وهم وراءه وهم بل

 واهم حبّ  جنون

 فهمْ  سوء من وسكرة

، مجبولة حطب وإصبعً  بطٌن 

 دمْ 

 األبدي وهمً الكتابة هذي

 وهمْ  من حلوه ٌا

" الوجد أمٌرة دٌوان" بعد للشاعر الخامسة هً الشعرٌة المجموعة أن وٌذكر
 أخرى ومجموعات ،..."أن الحب"و" أؼنٌة وحدن وأنت"و ،"العاصؾ ؼزة مزاج"و
 .والدراسات والمماالت والسرد النصوص كتب من

  



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1011

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 الشاعر مولؾ فٌها ٌظهر سٌاسٌة، لضاٌا النصوص بعض تتناول آخر جانب وفً
 أحٌانا حزٌنا   وبدا المحلٌة، أو الدولٌة السٌاسة صعٌد على سواء به ٌحٌط ما كل من

 :كما العام فالوضع ٌابسا ، وأحٌانا  

 :السدٌمْ  الؽٌم من خبر لكم عندي"

 سمطْ  لد لٌبل   لبدرا

 "العدمْ  نّضدها شوهاء، فكرة فً

 والكتابة والشعر المرأة عن فٌها ٌتحدث لصٌرة بنصوص المجموعة وتنتهً
 ":ٕٔ" الممطع فً ٌمول. الكتابة فً حتى الوهم ٌعٌش أنه لناعة إلى لٌصل

 أنا؟ أللت

 هو أنا لعلنً

 العظم حتى الوهم فً ؼارق

 وهمّ  وهم وراءه وهم بل

 واهم حبّ  جنون

 فهمْ  سوء من وسكرة

، مجبولة حطب وإصبعً  بطٌن 

 دمْ 

 األبدي وهمً الكتابة هذي

 وهمْ  من حلوه ٌا

" الوجد أمٌرة دٌوان" بعد للشاعر الخامسة هً الشعرٌة المجموعة أن وٌذكر
 أخرى ومجموعات ،..."أن الحب"و" أؼنٌة وحدن وأنت"و ،"العاصؾ ؼزة مزاج"و
 .والدراسات والمماالت والسرد النصوص كتب من

  



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  

العدد )2( ربيع 2019 1010

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 املىظاوي مجال خدٌد" قهٍم تأثس أقداو"

 للشاعر صدرت للكتاب، المصرٌة العامة للهٌبة عربً إبداع سلسلة ضمن
 ".للٌل بؤثر ألدام" بعنوان جدٌدة شعرٌة مجموعة الموساوي جمال المؽربً

 ،ٕٗٔٓو 1ٕٓٓ بٌن الممتدة الفترة فً كتبت نصوصا   المجموعة هذه تضم
 شعري عالم بناء خبلله من وحاول اآلن حتى الشاعر حممه الذي التراكم إلى لتنضاؾ

 متجاوزا   المستمبل إلى عبره ٌسافر كجسر بالحلم التمسن مع والشن، السإال على لابم
 .الحاضر خٌبات

 :نمرأ المجموعة أجواء من

 .أعرؾ أن أرٌد ال

 الخطوط على حثٌثا   ٌزحؾ المحو

 الكابن أنا. الوجود مع نسجتها التً

 الضوء أتحد   لم إذن لم  . للعدم المنذور

 األشد؟ الظلمة فً هنان، وأعتصم

 بكونً أكتؾ لم إذن لم   العدم؟ رحم فً 

 الخلود؟ فً طمعا للتبلشً استسلمتُ  إذن، لم   نسبٌة ؟ حمٌمة ال فكرة ،

 سنة" للصدفة مدٌن"و ٕٔٓٓ سنة" الظل كتاب" أصدر الموساوي الشاعر 
 ٕٙٔٓ سنة" فتبكً الؽٌمة فً أتعثر"و ٕٔٔٓ سنة" أحد ٌشعلها لم حدابك"و 1ٕٓٓ

 والسٌاسة، االلتصاد صراع" كتاب إلى باإلضافة ،8ٕٔٓ سنة" ونندم سنتذكر"و
 .8ٕٔٓ سنة" مضطرب عالم فً تؤمبلت

 

  

 نافذة أخيرة
 

 

 حممد بيجو

 بنوا حٌث، األزلً بمهامهم الؽرباء المحاربون وبدأ، سورٌا الحرب دخلت منذ
 وتعب عمٌك حزن من أبدٌة وأسوارا  ، والدم الجحٌم من كبٌرة لبلعا   الببلد كامل حول
 الجهات كل فً األجساد تبلشت وكما، واحد آن فً ثورة ألؾ تحمل جبال   مثل

 والتشرد الذبح بداٌات فً تبلشت، لديّ  الكتابة تبلشت، البشر وضاع الروح وتبلشت
 وجدت، بً ٌحٌط شًء كل على سٌّدا   الذهول كان، والملك والخوؾ النار وصوت
 ؼٌر، الدماء سفن وسبل الموت لطرق المتبلحمة المشاهد عن التعبٌر فً صعوبة
 أن ٌستطٌع البشري الجسد بؤن ألصّدق أكن ولم، رأس ببل جسد فً التفكٌر على لادر

 أن، األبرٌاء الضحاٌا من اآلالؾ ٌخلّؾ لكنه، أثر أي له ٌبمى وال وٌتبخر ٌتشظى
 أعٌد ولكً، للحرب آخر كتفصٌل جعلتنً الؽرٌبة للتفاصٌل الهابل الكم من الدهشة
 أكثر الكتابة أدوات أصبحت فمد جدٌد من اإلبداعٌة الساحة إلى والحروؾ الكلمات
، الحرب مع كتاباتً فً عالبل   أكون أن فً بالؽة صعوبة وجدت، مضى مما لسوة



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.

مجلة فصلية ثقافية  11العدد )1( شتاء 2018

وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:

ح
ّ
ح إىل اجلدزان اإلنكرتووي

ّ
قىش احلجسي

ّ
ح مه انى

ّ
 ..انكتاتح انغسافيتي

ح منىذجا  
ّ
 احلانح انفهسطيىي

 

 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.

9العدد )2( ربيع 2019

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 نافذة أخيرة
 

 

 حممد بيجو

 بنوا حٌث، األزلً بمهامهم الؽرباء المحاربون وبدأ، سورٌا الحرب دخلت منذ
 وتعب عمٌك حزن من أبدٌة وأسوارا  ، والدم الجحٌم من كبٌرة لبلعا   الببلد كامل حول
 الجهات كل فً األجساد تبلشت وكما، واحد آن فً ثورة ألؾ تحمل جبال   مثل

 والتشرد الذبح بداٌات فً تبلشت، لديّ  الكتابة تبلشت، البشر وضاع الروح وتبلشت
 وجدت، بً ٌحٌط شًء كل على سٌّدا   الذهول كان، والملك والخوؾ النار وصوت
 ؼٌر، الدماء سفن وسبل الموت لطرق المتبلحمة المشاهد عن التعبٌر فً صعوبة
 أن ٌستطٌع البشري الجسد بؤن ألصّدق أكن ولم، رأس ببل جسد فً التفكٌر على لادر

 أن، األبرٌاء الضحاٌا من اآلالؾ ٌخلّؾ لكنه، أثر أي له ٌبمى وال وٌتبخر ٌتشظى
 أعٌد ولكً، للحرب آخر كتفصٌل جعلتنً الؽرٌبة للتفاصٌل الهابل الكم من الدهشة
 أكثر الكتابة أدوات أصبحت فمد جدٌد من اإلبداعٌة الساحة إلى والحروؾ الكلمات
، الحرب مع كتاباتً فً عالبل   أكون أن فً بالؽة صعوبة وجدت، مضى مما لسوة



 .2٘.الرواٌة:ٔٔ

 .7ٕ.م.ن:ٕٔ

 7ٕ.م.ن:ٖٔ

. الشخصٌة اإلشكالٌة فً خطاب أحالم مستؽانمً الروابً, حمٌد عبد الوهاب, ٗٔ
 .ٕ,ـ :2ٕٓٓماجستٌر, جامعة الموصل, كلٌة التربٌة, رسالة

لمار الشابكة(, كمال عبد الرحمن, مجلة تشكٌل الشخصٌة فً مجموعة )األ .٘ٔ
 .2ٙ,:ٕٕٔٓ( تموز 3ٕٕأفكار, وزارة الثمافة األردنٌة, العدد)

 .3ٙ. الرواٌة:ٙٔ

 .3ٙ.الرواٌة:7ٔ

 .ٔٔ,:23ٗٔ بؽداد,.االنسان من هو؟, لاسم حسٌن, دار الشإون الثمافٌة, 3ٔ

 .37,:22ٙٔ فضاء النص الروابً, دمحم عزام, دار الحوار, الالذلٌة,.2ٔ

. بناء الرواٌة, ادوٌن موٌر, ت:ابراهٌم الصٌرفً, مراجعة: عبد المادر المط, ٕٓ
 .37,:2ٙ٘ٔالدار المصرٌة للتؤلٌؾ والنشر, دار الجلٌل للطباعة, الماهرة,

 .ٖٔـ  ٕٔ. الرواٌة:ٕٔ

 22ٖٔ,ـ ٔص السردي, د. حمٌد لحمدانً, المركز الثمافً العربً, ط.بنٌة النٕٕ
:,ٗ٘. 

.جمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة, شاكر النابلسً, المإسسة العربٌة ٖٕ
 .2ٕٕ,:22ٗٔللدراسات, بٌروت,

.تؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي, ا. د. دمحم صابر عبٌد, دار ٕٗ
 .2٘,: 7ٕٓٓا,الحوار, الالذلٌة, سورٌ

 وجهة النظر فً الرواٌة على مستوى المكان والزمان, ٌوري اوسبنكً, ت: .ٕ٘
 .3ٕ٘,:227ٔ (,ٗ) ع ,٘ٔ سعٌد الؽانمً, مجلة )فصول(, الماهرة, مج:
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 فلسطنيفراس حج حممد/ 

 ممّدمة:

ٌعّرؾ الباحث الجزابرّي باي عاّلم الكتابة الؽرافٌتٌّة أّنها "أٌّة كتابة أو رسم أو 
نمش أو خدش أنجز بالٌد على الجدران", ثّم ٌضٌؾ خالل استرساله فً شرح 
المفهوم "واستخدم أدوات الكتابة التّملٌدٌّة والمعاصرة", مع ما ٌحمله هذا التّعرٌؾ من 

تبس من بحث بعنوان "مالمح الكتابة الؽرافٌتٌّة فً المجتمع الجزابرّي: تنالض والمم
ٌّة الّتً ٌنجز بها "أنجز بالٌد"  محاولة تؤرٌخٌّة", إذ ٌعتمد التّعرٌؾ فً أّوله على الكٌف
أي بخّط الٌد, ثّم ٌبٌّن أدوات الكتابة, وهً نوعان: تملٌدٌّة ومعاصرة. وتجاوزا  عن 

ه من الحسبان لن ألتفت إلى هذه الجملة "أنجز بالٌد" للتّطور هذا التّنالض وإسماطا  ل
الّذي حدث على الكتابة الؽرافٌتٌّة فً الفترة األخٌرة, ودخلت حوابط موالع التّواصل 
ًّ ضمن مجال الّدراسة لهذا النّوع من الكتابة على ما سؤبٌّن فً الفمرة  االجتماع

 األخٌرة من هذا الممال.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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 ً وانتشاراً, إذ ٌستؤثر  وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه تؤثٌرا
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاساً  بؤعلى نسبة من النتاج اإلبداعً الموج 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (ٔ)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
ه إلى الطفل, مالبم لعالمه, ٌضمُّ حكاٌة شابمة, لٌس لها موضوع  د لصصً, موج  محد 

أو طول معٌ ن, شخصٌاتها واضحة األفعال, لؽتها مستمدة من معجم الطفل, تطرح 
   .(س تربوي, مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة, وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة, وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛  بالشخصٌات

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة, واالستجابة لطبٌعتها, إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم, لذا تراهم ٌُشؽفون بها, ٌندمجون بؤحداثها,  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هنا اكتسب
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً, ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (ٕ)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط, ولذلن تفو 
م توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذلن لدٌه عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

للتسامً والبطولة, وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق 
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة, فهً تُؽنً خبرات األطفال, وتنّمً    
هم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّودُ 

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل, من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال

وترلى واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته 
ً وسٌلة جٌدة  بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
وّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة, وت
: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أو (ٖ)هادي نعمان الهٌتً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« بالبدن وشكل 

11- ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، )ترجمة محي الدين ماجد، علي دروسوي، أكرم دمرلي(، 
ليترا، استنبول 2014، ص 139.  
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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
ً وأنها تمودهم بلطؾ  من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب, لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 لصص األطفال عند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا:  -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة, 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  
دب الشعبً الكردي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لأل

صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ
وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 

صصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على الم
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

ً من خالل اه    تمام هإالء الكتّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة, و, (ٗ)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  8العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع,  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر,  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovî. ولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً

/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون,  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون,  -
 ري(.  / جبل آكÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت, باسم: )

 Mîr û, لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون,  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة, 
 Çiyayê( )/ مهاجر بوتانKoçerê Botan/ أمٌر بوتان(, )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ,)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(, Stranvan/ المعجمً(, )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(, 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد صٌة لألطفال, ٌبرز اسم من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المص
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن, ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا
كردٌة, أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة ال

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
, أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(
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 ًّ  تماما، البرٌبة الدماء من نهرا   أو المبور حفار دور أتممص أن كثٌرة أولات فً وعل
 هً فماتت مسارها أخطؤت التً الرصاصة دور حتى أو، الرماد بٌن ٌسٌل الذي  مثل

 ذكرى ألستعٌد الكتابة مرض لً أعاد والعمل الملب مٌزان، فراغ فً وهوت األخرى
 فً تزداد برطوبة لكن، بالكلمات كما جدٌد من بالحٌاة محتفبل، أنا موتً، الموت
 فً الكتابة، الكتابة عن أبتعد وأنا للبً تخترق الطلمات من آالؾ، ٌوم كل عٌنً
 أو نصا   أنسج حٌن وأنا، تؽٌٌره ٌمكن ال لد ر   الكتابة، الحٌاة من آخر نوع هً الحرب

 واألرصفة الشوارع أعٌد، الطبٌعٌة أماكنها إلى الحجارة أعٌد إنما رأٌا   أو مماال  
 األسوار من أتخلص أن هً الكتابة، البلد على حزنها من سمطت مدنا   أنسج، الجرٌحة
 لبل موجودة تكن لم ومصٌرٌة صعبة أسبلة على أجٌب أن والكتابة، المدن بٌن العالٌة
ًّ  فكم، الخراب  التً والعٌون والمماتبلت والسباٌا النازحات أسماء عالٌا   أردد أن عل
 مبدع شخص فً والشن الحٌرة، حولً الشامخة الحٌرة هً الكتابة، التراب فً تؽرق
، الحٌاة ودموع الموت شهمات للٌبل   ولو لٌنسى الحروب زمن فً ٌمرأ وال ٌكتب ال

 .الدم هو ما ٌعرؾ ال سبلحا  ، الحٌاة أعداء ضد سبلحا   الكلمة فلتكن

  


